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Bankalar tüccara ettikleri ya

rdımı müstahsillere yapmalı
dırlar. 
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- Bankaların vazifesi nedir? 
- Ziraata, sanayie, ticarete pa-

ra yetiştirınek. Bankalar bunu 
yapnıalıdır. 
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Hariciye vekilimiz Rom~ya vasi 1 oldu. 
TEVFiK RUŞTU B. 

ROMA YA VASIL OLDU 

HARARETLE l(ARŞILANDI 

ROMADA MÜHİM BiR 
MÜLAKAT. 

iT AL YAN GAZETELERiNiN 
NEŞRiYATI. 

t Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü bey Anadolu ajansının verdiği bir 
. elgrafa göre dün akşam Roma ya vasıl oldu. Tevfik Rüştü bey 
~~a~iyonda bizzat Italya hariciye nezareti müsteşarı M. Grandi ile 
Utun hariciye nezareti erkana tarafından karşılanmıştır. 
, Tevfik Rüştü bey gelen hususi bir telgrafa göre ltalyada bulun
CiUğu müddetce bizzat Başvekil M. Mussolinin misafiri olacaktır. 

.. Bütün ltalyan gazeteleri hariciye vekilimizin Romayı ziyareti 
l?ıunasebetiyle lehimizde dostane makaleler yazmaktadırlar. 

Tevfik Rüştü beyle M. Musaolini arasında vuku bulacok mülakata, 
Zclen haberlerden anlaşıldığına göre büyük ehemmiyet atfedilmek
tedir. Bu mülakat esnasında M. Mussoliniye müsteşarı M. Grandi ve 
l'evfik Rüştü beye de Roma sefirimiz Süat beyin refakat etmeleri 
lllukarrerdir. 

• • • ~u ~lu ajansının .dii11--.;._ 

a.Kşaın verdiği telgraf
ları dercediyoruz: . 

Roma, 27 (A.A] 
t Tevfik Rüştü bey bu sabah · 
tr:n~e Romaya muvasalat etmiş
ta ·_ ıs~asyon Türk ve Italyan bay· 
R·~l~~ıyla donatılmıştır. Tevfik 
G llştu .bey hariciye müst~şarı M. 
~tandı, hariciye nezareti erkim, 
rtı~nıa şehrinin askeri ve mülki 
k .. ı.Jnıcssilleri, Türk sefiri ve er
d anı sefareti, Romada bulunan 
tl~iliye müsteşarı Hilmi bey ve 
Pa uın jandarma kumandanı Zeki 
r Şa tarafıdan istikbal edilmiş-
JkMRa~am Grandi tarafından Te
l' 

1 uştü beyefendinin refikala-
e~·li .. efendiye bir buket takdim 

1lınıştir. Fevkal'ade samimice-
~~an eden istikbal merasimindeP 
kutra Tevfik Rüştü bey ve ref
a . arı hanım efendi Grand otele 
ıırnet etmişlerdir. 

Roma 27 [Hususi] 
da !ürkiye hariciye nazırı Roma
\te sıyaıi mülakatlarda bulunacak 

ağlebi ihtimal Kral tarafından 

\ 

bul ~dilecektir. Gazeteler bu 
mülakatlarda iki hükumeti alaka
dar eden mes' elelerin görüşOlece
ğini yazıyorlar. Bütün gazeteler 
bu ziyaretin ehemmiyetinden ve 
iki hükumet arasındaki münase
batıa samimiyetinden bahsedi
yorlar. 

8azier meniler ltlisede 
nüma11is raotilar 

s111~ta.?buldaki ermeniler ara
•el ~ otedenberi patrikhana me
l. esındcn dolayı hüküm süren 
Qlt rtıH--
dıt ~dele ve münaferet var-
le~ 

1
F.rrneni mütefekkir ve layik-

ka Y e Papaı taraftarı muhafaza
btı r ~ibre arasında devam eden 
ille ~dal aon zamanlarda papas 
ceı y tarlarının galebesile neti
tınıe~rn~ş ve patrikhane inti~aba-

8 lYilc:lcr kazaamışb. 
t'cisı "~un üzeriDe bu zümrQilin 
tik .. erı taraftarlarile birlikte pat-

"'lley" · baş} 1 ışgal ederek idareye 
e k anııştı. Halbuki Cuma günü 
o a~ı Patrik Nazlayan taraftan 
i.l:i!a a ar sakıt idare heyeti 
llatti~ı da aralarına alarak 

aneye gelmiş ve mütevelli 

odalarını işgal ederek yeniden 
intihabat yapmak istemişlerdir. 
Patrikhanede ikamet eden başpa
pas vekili Rokusyan ef. kendisi
ne gelen papas taraftarı cemaatı 
kabul etmiş, yaziyetten haber
dar olan yeni idare heyeti mea
sublan da keyfiyetten Taksim 
polis merkezini haberd11r etmiş
lerdir. Bunun üzerine zabıta 
meseleye vaziyet etmiş, papaa 
taraftarları yeni intihabat için 
vilayete milracaat ettiklerini, 
emir geleceğini söY-!emiılerdir. 

Zabıta memurları bunun üze
rine bir müddet geleceği söyle· 
nen emre intizar etmişler, fakat 
bir emir gelmemesi üzerine nu· 
mayişcileri dağımışlardır. 

. 
Tepebaşında muvaffakıye.tle bir temsil veren genç •e gürbüz Türk kızları 

, / .. __..-~ l~!!!Bi!!iiö!!!~il!l!!!!'.!i'~~~!iıli!i;!i!i!l!i ........ -· 

Hindistan ~ 
Bütün Hindistan için 

Hürriyet ve 
istiklal isteriz diye 

Bağırıyorlar 
Milli Hint: kongrasında 
her t:arafa siyah bay. 

raklar çekmişler 

Londra, 26 [AA] 
Hint milli kongrasınm Lon

dradaki guruplarının azası siyah 
bayraklar çekmişler ve u Hindis
tan için hürriyet, istiklal,, yazıla 
levhalar asmışlardır. Hint milli
yetperverleri bir takım risaleler 
dağıtmışlar ve Simon komisyonu 
istasyona geldiği zaman bir nü-
mayiş yapmışlardır. 

Lonclra, 27 [A.A] 
Sir John Simonun riyaseti 

altındaki Hint kanunu esasi ko
.m~1 ·• .;zail.,j ... NllJÜ.*' ~utaya 
gelmiılertdir. Sir John Simon 
beyanatta bulunarak Hint merkezi 
komitesine • · ~i arkadaşlarının tek-
rar müzakeratta bulunmak üzere 
Haziranda lngiltereye gelecekle-
rini ve bu müzakeratm bilhassa 
İngiliz ve Hint hükumetleri ara
sındaki münasbetler mes' elesine 
ait olacağını beyan etmiştir. 
Mumaileyh Hint işlerinin umumi 
intihabat esnasında fırka nizala-
nnın haricinde kalacağını kuvvetle 
ümit etmekte olduğunu ve bunu 
söylerken· refiklerinin hisaiyat ve 
efkarına terceuman oldujıaoa kani 
bulunduğunu söylemiş ve netice 
olark yeni parlamentonun küıa
dmdan sonra bu meselelerin uzun 
uzadıya mevzuu bahsedileceğini 
ilave etmiştir. 

bayramın 

beşinci günü 
nasıl geçti. 

Dün çocuk bayramının beşin
çi günü idi. Program mucibince 
şehrin muhtelif yerlerinde yeni
den bir takım eğlenceler yapıldı. 
Cocuklar idare heyeti dün sabah 
Öarül'acezeye giderek fakır ço-
cukları ziyaret ettiler ve bunlara 
bazı hediyeler dağıtblar. Bu 
meyanda, şeker, çukulata, bisküi, 
fasfatin v. s. gibi ıeylerde vardır. 

Vali Muhiddin B. dün öğleden 
sonr~ ocağa gelerek çocuklar 
idare hey' eti ile görüştü ve bun
ların şimdiye kadar yaptığı işler 
hakkında izahat aldı. 

Türle ocakları merkez bey' eti 
reisi Hamdullah suphi B. dfin 
çocuklar idare hey' eti riyasetine 
uzun bir telgraf çekmiı ve bunda 
yeni nesle bazı vasayada bulun· 
muş ve çok çallfmak tavsiye 
etmiştir. 

YAZ SEFERIERI 
iÇiN HAZIRLIK BAŞLADI 

ALINAN VAPUR YOLDA 
BUGAZ SAHILL~RİNDE 

HAYAT 
Ş.irketi Hayriye ve Se~ sefain idareleri yalanda yaz tarifesini 

tat~ıka başlayacaklar. Bu munaaebetle her iki idare yedek vapurlarını 
tamır ve telvin ederek ıefere çıkarmağa hazırlanıyorlar. Şirketi Hay
riye idaresinin lngiliz deatigihlarına sipariı ettiği 74 numralı vapur da 
Glosko limanından lstanbula doğru hareket etmittir. 

Bu vapur 10 gün sonra limanımıza gelerek sefere baılaya
caktar. 14 mil sürati olan bu vapur en son sistem techizah havidir. 
Şirket idaresi bu yaz Buğaziçine her yarım ıaatta bir vapur tahrik 
etmeğe karar vermiştir. 

suı isi 
Verilen bir karar .. . 

uzerıne 

Süt fiyatları yeniden 
pahalılaşıyor 

SOt:çüıar fiyatların 
beş kuruş artacağını 

söylüyorlar. 

Şehremanetinin süt muayene 
yerlerini açmaktan ve sütleri tas
fiye etmekten vaz geçtiğini yaz
mıştık. Emanetin bu işten vaz 
geçmesine, . sıhhiye vekaletile 
aralarında zuhur eden bir ihtilaf 
sebep olmuştur. Emanet süt mu
ayene yerleri için yeni dok -
torlar tayin eşmiş ve bunların 
listesini kanun muci hince tas
tik edilmek üzre Sıhhiye veka
letine göndermişti. Vekalet 
belediye doktorlerının ilaveten 
bu işi de yapabileceği ve ayrıca 
doktor istihtam ederek boşuna 
para verilmesine lüzum ofmadıtı 
kanaatinde bulunmuş ve listeyi 
reddetmiştir. Bynun üzerine Ema
net te bu işten vaz geçmiştir. 

Şimdi sütler pis, sulu ve 
muayenesiz satılmaktadır. Bundan 
cesaret alan sütçüler sütün ok
kasına 5 kuruş zammetmişlerdir. 

Emanet hayat pahalılığı mü
nasebetiyle bu zammın muvafık 
olduğu ve sütçülerin ihtikar ya
madığı mütalaasındadır. Sütçülee: 
rin ifadesine göre süt fiyatları ya
kında 5 kuruş daha artacaktır. 

Dün şehrimize 9 Alman 
fabrikatörü geldi 

Dün (Sarf) ismindeki bir ln
giliz yatile limoımıza ailelerile 
beraber 9 Fransız fabrikatörü gel
miştir. Yat limanımızda iki gün 
kalacaktır . 

Bu fabrikatörler F ransanın en 
meşhur zenginlerindendir. Lima
nımızda kalacakları iki gün zar
fında şehrin bir çok şayanı tema
şa mahallerini ziyaret edecek
lerdir. 

Dayak yiyenler 
Son dayağ hadisesi etratmda 

mülkiye ve polis heyeti teftişiye
lerini yaptıkları tahkikat inkişaf 
etmektedir. Bir çsk alakadar me
murlar isticvap olunmuşlardır. Bu 
hususta mesuliyetleri görülenler 
şiddetle teczi e olunacaklardır. 

ürkiyenın en sevim ' 
li çocuğu kimdir 
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Falilı Rıfkı, Ankarada ki 
e~inde, lıir Çin hakanı gibi 
alacalı bir ropdöşambra sanl-
mış, odadan odaya dolaşarak 
bana· şu mükemmel mtlpbe-

csini teırih etti : 
- "Bizde neden iyi biz. 

ınetkiir yetişmediğini biliyor 
musun ? Bir hayat düşkibıG, 
bir aciz ,.e bir betbabtaa de
ğil~ fakat, eli ve ayağı ile bir
likte kiralavacak bir de zekAll 
olan, lüzu~una göre, klh biP 
otomat, kah bir yardımcı, ki.la 
bir arkadaş olmasını bilen 
adamdan bahsediyorum. AY. 
rupada mebzul olan ha mi· 
tekimil tipe mukabil hı.ele 
neden tuttuğunu diifüre~· 
yerinden kımıldamak iıtelll9o 
yen, her şeyde sui niyeti belli, 
aciz ve hethaht bir nümwıe
den başka bir şey yetiımiyor. 
Sebep sade : Çünkü biz ufak· 
larımıza habşış vermiyoruz! 

Avrupalılarda hizmetçi har. 
riyetini satmış bir köle deilL 
karü kisbi mühim haysiiedl 
bir tacirdir. Varı da tının bq. 
lıca menbaını hahşış teıkll 
eder ve hu itibarla kazana 

zeka ve ehliyetine göre değifle. 
En zengin konağın lıimıetçhıl 
bile, şapka ve bastonunu tun. 
ğu misafirden, haklı olarall, 
börmetinin mukabilini .,... 
şeklinde bekler. 

Halbuki bizde hahşıfı ~ 
rek vermek, gerekse alm .. 
hane sahibine karşı hn~ 
bir hakarettir. Bu şerait ._. 
bilinde hizmetkarlık f .. 
gayretin beyhude kaldığı blf 
mahrumiyet ve binnetice bilı 
meskenet mektebinden bq1ıa 
ne olabilir ? ,, 

Arkadaşımın müşihed..ı.. 
deki isabetini aynı gün teerl
he ettim. 
Akşam üstü tren eaatuıf 

beklemek üzre "BakimlıetJ 
1\lilliye,, nin tatlı bir fikir lıM
vasile dolu çalışma odasında 
toplanmış konuşuyorduk. Çaa. 
tam otelde idi. Vakıt karl>et· 
memek için matbaaya aldırı}. 
masını rica ettiın. Genç hi. 
metkarlardan biri ç&ğınldı ve 
ona emir verildi. 
Yarım saat sonra korid a 

çıktım. Hademe hila yer • 
den kımıldanmamış ve ta ı 
çantam gelmemişti. Bu se l' 
kat'i emir verildi. Niha • l t 

1 

bir çeyrek sonra, küçük ha· 
vul, kurşunla dolu imiş ~:~ 
mer~ivenlerden yorgun çı ' 
ğencın ~olunda göründü. Ba 
~ahmetı ?fak bir para ile 
ode?Ie.k ıstedim. Bu küçtıl 
kadırşınaslığım gencin raht. 
yatını temamiyle değittirdi. 

. Yarım saat sonra istuyo
g~ tıııck i~in bir otomobil ilteııı 
dım. On @aniye geçmedea 
araba kap101n önünde idi. 
Çantam t'.azibe kanunlarınd .. 
kurtularak bir tüy gibi bir u
niye içinde üst kattan alt ka
ta uçmuş ve şoföre teslim 
edilmişti. lnttrken bir sihirh 

sarayda imişim ~i bfUün kapJ 
lar önümde kendiliklerindef 
açılıyordu. Falih Rıfkı hakJ 
idi. 

Ahmet haşia 

TOrkiyan in en v•· 
ıkıklı erkeQ! kimdi 
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ee y e 
Fransadn belediye intihapJarı

na baş cı ı o muş. Bu münasebet-
•e b · r çok yazı oku-
-:luı fransız belediye 

diliyor. O memle- ı 
ve koy ıdarel!İnin ne 

'ar, ne bana. Bina
ı leledi f'f rri 

b.)ylu ma'Cımat 

Edg r W llac 

•ecbur olıyorum. Ne yaparsınız? -'Yüzbaşı Leli mi? Siz aklıma 
fiayatl Yaşamak lazım. gelen zat değilmisiniz tabii •. M. 

_ E~er top çukurunda ölse Joshuayı tanırmısınız? 
idiniz namusunuzla ölürdünüz. - Gazeteci mi? Tanırım. 

_ Evet ama, çok borç b.ra· Ancrk} büsbüf"n şaşırmıştı. 
karalc 6lürdüm. Siz kulübe mu- - Jim, haydi sen aşaya eni 
••yyet değil misinz efendim? Asansör indikten sonra: 

- Hayır, değilim. - Çocuğun yanında söylemek 
- Olmadığınız daha iyi ama, istemedim, dedi, eğer bazı süal· 

lıterseniz kaydedeyim. isminizi ler sorarsam beni mazur görecek 
ıorabilir miyim. Sizi hatırlarken misiniz? 
isminizi de bilmek isterdim. - Söyleyiniz, dinliyorum. 

- ismim Co Leli: Yüzbaşı - Bu akşam birisi sizi sordu. 
Lelil - Frank Sutton mu? 

Anerleyin çehresi allak bullak Anerley artık kanaat hasıl 
oldu, fal•at Leli bunun sebebini etti. 
anlıyamadı. Bahsedilen Leli, bu Leli! Eski 

- 27 - mabl<Gmlardan Leli!. 
Anerley temamen ~aşkına - G liba benim için size 

.ı •· · 1·· asılacak adam olduğunu -'Öyled"ı. gonmu., u: 

uruş o sa 
sa ı abilir. 

J 
I 

\ 

D ,. n bir memur 
karısını öldürdü 
sonra intihar etti. 

hıfzıssıhhası 

-5-
Böbrek hastalıklarınııt 

en birinci alameti şişkin· 
liktfr. Bu şişkinlik evel4 
yüzde görünür. hastay• 
şişkin ve soluk bir çeh
re verir; aydede çehresi 

Topkapuda kemikli sokağında 
otura çap~ tütün deposu eksper 
mu vini Necati efendi dün akşam 
üzeri zevcesi Zehra hanımla kavga 
etmiş ve bunun neticesinde fev
kalade hiddetlenerek tabancasını 
çekmiş ve zevcesini öldürmüştür. 

denilen bir yüz hasıl 
olur. Göz kapakları yor
gunmuş gibi şişer. YavsŞ 
yavaş ~iş gövde ve ba· 
caklan sarar. Gergin ve 
yumşak bir şişkinlik gö-

Necati efendi bilahere taban· 
cayı kenditine çevirerek kalbi 
··zerine ateş etmek ıuretilc inti
ara etmiştir. 

Şimdi her dakıka kıymet kes
betmişti. Frank Wimbeldona, 
Lewin evine dönmekten vaz geç
mişti. 

Frank şampanyayı açtı, iki 
kadehten birini doldurdu ve bo
şalttı. Öteki kadehin içine de 
cebinden çıkardığı bir küçük şi· 
şeden otuz damla damlattı. Frank 
hayatında iki defa damla istima
line mecbur olmuştu ve her de
fasında da yirmiden fazla damla 
koymamıştı. 

O sırada kapıya vuruldu. Mil
li Trent in kapıya vurmak adeti 
olmamakla beraber, " Frank ,, 
u giriniz! n dedi. 

Anerley girdi: 
- Size bir şey söyleyeceğim, 

dedi. Demin bana birisini sor
muşclunuz: Yüzbaşı Leli .. 

-Eeel 
- Siz bu adama ne fenalık 

yaptınız? 
Fraıık, kuliip sahibine, gidip 

kendi i._ lerile meşgul olmasını 

f rülfır. Kalp hastahkla· 
rında görülen şişkinlik 
ise en ziyade ayaktan 
haşlar, eğer bu su alınıp 
muayene edilirse renk• 
siz ve alhüminden fakir 
olduğu görülür. Böylece 
vücutta şişkinlik başla· 
diğı zamar idrarda tuz 
azalır. 

Şişkinliğin teşekkülün· 
de damar cidarının nü• 
f uz kudreti mühinı rol 
oynaınaktadır. idrar ço· 
ğalıp tuz fazla çıkmaya 

S başlayınca ~işkinlikte aza· i lır. 
i Bu gibi şişkinlik vs 
S 'aların da derhal perhiı 
Syapmak zaruridir. E aseJJı i hobrek rahat~ızlığındaj 
i derhal doktora ko~upf 
ı idraı·ını sık sık tahlil et-1 
: tirnıek ieap eder. i 
1---.. ~~~~~~~!!~~!r.ı 

B · r katili ıı muh · emesi 
~ırkecıde Nuri isminde b:" 

genci öldüren acem babanın mu· 
hakemes"nc- dün agır ceza mah· 
kemesind.. ac;J ndı. K ndisi öl· 
dürmed"ğinı öyledi. Muhak nıe 
şal itlerin cell:>i iç"n başka b"r 
güne bırakıldı. 

Bir ki.ıstahın 
nıuhakemcsl 

Hükumet erkanı aleyhinde te
fevı. ühatta bulunan tuzlalı Aki· 
fin muhakemesi dün ağır cetl 
Mahkemesine'! yapılacaktı. Rei• 
Nüsret bey maznuna tıbbı adlide 
muayene ed•lip edilmediğiııİ 
sordu. O zaman Akif saçmalı· 
yarak: 

- "Sal ahtan sabaha tevkifh•• 
neden bilet almağa çıkıyorum -
dedi. 

söyleyecek oldu. Fakat Anerle
yin o sırada muavenetine ihtiyaCS 
vardı. 

Cevap vermek mecburiytind• 
kaldı: 

- Çünkü onun elinden bir 
kadını aldım, dedi. Tabii bunıJI' 
için bana kızıyor. 

- Ah, demek ki, onun elirJ• 
den bir kadın aldınız. O halda 
şimdi anlıyorum. 

- Ne anlıyorsunuz? 
- Neden size kızıyor? Oır 

rinizde bır silah var mı? 
- Havır! 
Fakat Anerley Frangın yalıal 

söylediğini anlndı. 
~-Anerley kapıyı kapatarak çı 

ta ve Lelıyi aramağa koyuld~ 
Leli gazetecinin yanında değild•· 

ro• Frank, Anerleyin bu sua 1 

bin .. 
<'nnı sıkılmakla beraber, ce .. 

. go~ ! deo a4aın gazetesir1i cıksraı. 

1 
gezdirdı, faıcat aklı ba~ka yeJ

1
°6 
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• 
.ır. Ingiliz tayare-
ının mühim bir 
ınuvaffakiyeti. 
'-- Londra, 27 (A.A] 

~l' aeclliz askeri tayaresinin hiç 
8-~rde durmakc:1;,ın iki glinde 
"'- tana gitmesi yakın bir za· 
~ tivll tayarelere de aynı 
~ da aynı mesafenin katettiri· 
~ C.ti 'fe İngiltere· Avustural}a 

1 

~ ~yahatinin 4 illi 5 giındc 
~ edılehileceğ ümitlerini takviye 

i§ttr. 
Londra, 26 [A.A] 

İtı ~iç hir yerde durmaksızın 
~ ~lt~re • Hindiııtan seferini icraya 
~tt' etmiş olen İngiliz tayare· 

80 Mat 38 dakika tayarandan 
..... leN,ide .karaya inmişlerdir. 

lırnirde at koşusu 
. İzmir, 26 [A.A] 

"'1J l arı, -le ielah encümeni alisinin 
~ .... c ._,ti İlkbahar hoQinci at 
~ . bugün Buzcaalanda icra ,....lir. 
~ lliriaai lloşu Uç yaşında ve hiç 
~ ka2!anmaımş yerli ve Aarap 
Ilı ek; \'e dişi taylara mahsus ve 
pa e~~fe&i 1~00 metre idi. Bu koşu· 
8' iki te.y iştirak etmi~tir. Birinci 
s_~ltktan Hakkı efendfnin 

181 selmi,ıir. 
t lkinci koşu dört ve daha yukarı 
~ ve hiç koşu kazanmamış 
~1 'te Arap at ve kısraklarrna 
il 8Ua mesafesi 2800 metre idi· 
rtJ~ ~oşuya üç hayvan iştirak et· 
t lŞtir. Yu2başı Kazim beyin 
h •r~ceylanı birinci, yuzhn7ı O man 
D P-.JYın küçUk .MebrukU ikinci 
11e ..... 

"1ı~t1r. 

d Üçüncu ekin I oşusu dört ve" 
1 ı:h.a_ yukarı yuştnki halis kaıı 

... 

'(v 
1 ıra Zogo i(atolik 

o l m ı y o r. 

1~4RlH '.E YA .. H..- r r:.;;r 
vvı. FA '!'LiAAil 

/~ .. =m' 7 :_ • • Kemalet~n Şiikrü 

aris zahı ası ı Hırıst yan Avrupa,kesmek 
Mayıs için büyük ve yakmakla haşa çıkama-1 

' tedbirle:.~~:,~~:.:1 dıldarı yahudileri toprak-
1 

Pariaten bildiriliyor: 1 Mayı~ larındaıı kovuyorlardı 
gününtin tı•s"idi dolayisiyle komü· ). 
ni~tlerin karga~alık çıkarmaları 
ihtimaline mebni Pariste bir takım 
ihtiyat tedbirler ahnnu~tJr. Ta) are· 
ler pek aşag:ı bir irtifadan şehir 
üzarine uçacak ve telsiz vasıtnsiyle 
polis ile temas halinde buluna 
eaktir. 

Izmirde yerli. malı 
İzmir, 27 [A.A] 

rını zorla ellerinden alıyorlar ve: 
Hıristiyan olmak.. Vahşetin - Siz yalnız gideceksiniz. 

şiddeti, bidayette kendi dinle - Çocuklarınızı şimdiye kadar öl
rine dört elle saldırmış olan yahu- dürere~ kanlarını içtiğiniz ço· 
dilerin bu itikadını da gevşetti. cukl~rımıza bedel alıyoruz ... 
f\ ızrak, balta, kılıç altında ve çıra Dıyerek doğru kiliseye vaftiz 
yığınları karşısında binlercesi etmeğe sevkediyorlardı .. 
hıristiyan oldular. Bu suretle İngiltere, Fransa ve 

Fakat... bu da para etmedi. Almanyadan kovulan yahudiler 
Hıristiyanlar yahudiierin kerhen Balkanlara, Polonyaya iltica ettiler 
kendi dinlerinde girdiklerini bi- Yahudilerin ispanyada ve 
liyorlardı.. Arap hakimiyeti altında çok ra· 

B
unun neticesi olarak dır ki hat bir hayat yaşamakta olduk-

larını yazmı~tık. 
Avrupa sürgilniı baş gösterdi. 

Avrupa aglayan, feryat eden Bu rahat hayat on beşinci 
Ankara, 27 [A.A] temenniyatta bulunulmu~tur. kadın erkek yahudi halkının ses- asır başlangıcına kadar devam 

Şehrimiz Arnavutluk sefareti Yerli mallarının teşhiri için leri ile çalkanıyordu. Neyemi etti. Fakat göz kamaştıncı endülüs 

Yerli mallnrim kuruma cemiyeti 

umumiyesi diın Tiirkocağında 
i~tima etmiştir. İı;timacla r;PnP.lik 
rapor okunarak tasvip olunntnş Vt" 

mesai hakkında bazı iznlıat ve 

rumca fos gazetesinin güya men- 1 sergiler kü~ndı, yerli mallarını aglayorlardı?. saltanatı dahil harp ve ihtiras 

1 k A t 
l h çu··nkü her memleket kesmek kavgaları ile söndükten ve lspan-

baı Roma o ma üzere .. avu • 1 korumn cemiyetinin cemi)atı ay· yada tekrar hıristiyan hakimiyeti 
l k b'lh k l Zoğo hak· · h ı ·ıı· b' ve yakmakla başa çıkamadıkları u ve ı assa ıra riye ııw) aınnıı. ıt a 'e mı t ır 1 d teessüs ettikten sonra vaziyet 

k d 
·· l d ·t·v· ı' y0~budileri kendi toprak arın an 

·ın a son gun er e neşret ıgı koopr.rntif teşkili başlıca temenni· K .. .. d değişti. 

haberlerl
·n a. ılsız ve maksadı ı B 1 çıkarıyor.. ovuyor, suruyor u. 

lcr cümlesindendir. u temenni er Bundan yahudilerin memnun Yahudiler müslüman Araplarla 
mahsusla uydurulmuş olduğ·unu aliikadar nıakamutn arzerlilmek olması lazımdı. Çünkü ölümden beraber yaşarken rahattılar. Çü-
beyan etmektedir. üzre tnsnif edilmi~, hesahatın tet· kurtuluyorlardı. nkü her iki din bir noktada bir-

Foch un pulu 
Paris, 27 [A.A] 

Matin gazetesine ııazarau u21erin· 
de mare~al E'odı re .ID:i bulu~au 
bir pul ç1knrılmn ı ıçın tctkıkat 
vapılmaktaclır. Bu pu~ 3 ay. sonra 
Janclarl~ pulunun ) erme kaını oh ... 

kiki için iki ki~ilik hir encümen l leşiyordu. Her iki din ehlinin lşin, meselenin zahiri şek i k b 
tefrik olnnmu·tur. E!ki idare bu idi. Fakat hıristiyanlar yahu- müştere ir düşmanları vardı: 
hey'etinin mesaisi taktir olunarak dileri topraklarından çıkarırken Hıristiyanlar. 
ipkalannn karar verilmiş ''e ken- ellerinde, avuçlarında ne varsa Haristiyan hakimiyeti yahudi-
_11·ıerine yeni sene zarfında da · l 1 d )eri müslümanlardan ayırmıyor· 
u hepsinı a ıyor ar ı. d F k 1 k IA k 
me~ailcrinde muvaffaki,.·ctlcr te· u. a at ası uvvet, isti a uv-

J Bir don ve bir gömlek, yalın A l l' d 'd · · 
menni edilmiştir. Rei.:;iciimhur d l d veti rap arın e m e oı ugu ıçın 

ayak kapı dışarı e iyor ar ı. 1 il 1 Ar l l h 
ha:r.rctlerile bü)iikicrimize arzı Yalnız bu kadar değil. Isa spanyo ar cvve a ap ar a ar-
taziınat etlilnıe•i teklifi alkı .. larla l k be başladılar ve iki düşmanla 

R 26 IA A] dini mensupl~rmın çoga tına , b d k · · h d"I omn, · kabul olunmuş ve gelPeek '-{fü' ir en uğraşma ıçın ya u ı er 
) cdi katil ve iJ .. i kız ka<;ırma ı" rotı"ına edı"lmek iizrc toıılannıa'- u kiliseye tapanların miktarını 8r- sureta iltifat gösterdiler. 

eaktır. 

cıi::ı.ıı maznun 85 ~aki ciııa)Ct ' J d"l · kl ın.:ıhkt-mf' in· vl,<'dilıniştir. rıih~!'f<'t verilmiştir. brmak için yahu 1 erın çocu a- (Bitmedi) 
-.... ==·-'l-~--~:::scemwe~ ~ -....-- -· - - - __......--------~-~,~~=..::=me-t~"~~;;;i:alo:-~~= ~ 

IVIeshur Avusturya takımıJ 

3 
=-=====ı 

uLual -
Kaynanasını vurdu 

· Küçük pazarda Sabunhane so
kağında 13 No. evde oturan Emi
ne hanımla kızı müzeyyen hanım 
dün komşudan gelirken dar
ğın bulundukları Müzeyyen ha
nımm kocası mustafa efendiye 
rasgelmişler. Müstafa ef. bUAları 
görünce derhal bıçagını çekerek 
kaynanasını ağır surette ya • 
ralayarak firar etmiştir. Carih 
damat polisçe aranmaktadır. 

Bir amele yaralandı 
Beşiktaşta hayrettin iskelesin

de tütün binasında çalışan amele 
Alişan, iskeleden kayarak düı
müş ve yaralandığından hastane
ye kaldırılmıştır. 

Sarhoşun marifeti 
Fatihte oturan Kürt Arif evel• 

ki gece sarhoş bir halde At pa· 
zarından geçerken ekmekci Ha. 
sanla helvacı selime rasgelmiş ve 
her ikisini de sustalı çakı ile ya· 
ralamışhr. 

Bir intihar 
Evelki gün Kumkapuda deniz 

hamamı civarında bir adamın de
nize atıldığı çucuklar tarafından 
zabıtaya haber verilmiş, zabıta 
memurları yetişerek bu adamı 
kurtarmışlar ve ifadeye gayrı 
muktedir bir halde hastaneye 
kaldırmışlardır. bilhassa bu ada· 
mm valide hanında kağatçı lsma 
yılın çırağı Kerim olduğu anla
şılmıştır. 

Buda başka hir teşebbüs 
Yedi kulede kaılı çeımedc 

Nihat beyin debbağbane.inde 
Mürtaza, intihar kastiyle taban· 
casiyle kendisini yaralamıştır. 

Bir lursız kumpanyası t\l gılız at ve kuıraklara ınahr:ıuı; ve 
i ~safesi 2000 metre idi. Bu koşuya 
!t~~ak eden altı hayvandan İzmir 
Liri :' <:'l ?:.l 1 ~ ı ·... Knpgirini 
~lis;cı, ~ti.~at vekili Rahmi beyin 
lla eng ~ı ıkinci, Suphi 'f>aşaom , 

nanı fip;; .. l . . futbol kıralı ~af erle I · 
Zabıta dün, pangaltıda 44Çe· 

kosluvak,, sefaretini soyan bir 
hırsız kumpanyasını yakalamıştır. 

Piç Ahmet, Eşref ve Arap 
1 Hamdi isimlerindeki üç hırsızdan n·· ~ .. ncu gc ınıştır. 

~"f ordunt·ü ko u 1926 sene i 
te~llda kazandığı · ikramiyeler 
tlıi au lOOo lira} ı tecavuz etme· 
~olan 4 ve daha yukarı yaştaki 
'-ıah l'e yerii at ve kısraklara 
İ4i. ~s ve mesafesi 2800 metre 
~~ ko~u)a yedi hayvan i~tirnk 
~ ~r. Fıkret he) in Karacabeyi 

~•ıi e~'. ~a~cız~de Hakkı beyin_ 
u~h1• ıltıncı, Şukrü ağanın Kıc:nırtı 

cCi gelmiştir. 

'.birlikte bayrar ıa geiıyor 

Mısırın Arsenal takımının iki 
maç yapmak üzeıe 8 mayısta 
İstanbula / geleceğini yazmıştık. 
Resmini derç ettiğimiz takım, 
Kurban bayramında gelmesi mu
karrer olan Av ı •anın maruf 
ekipi " Avuslury.. ır. İçlerinde 

üzere tam takımla şehrimize 
:gelecek ve üç. maç yapacaktır. 
Bu maçlar Galatasaray, Fener
bahçe muhtelitJerile yapılacaktır. l 
Dünyanın en kıymetli futbolcula
rına malik bulunan Avusturya
lıların bu aıa1"uf t.akımı beynel-l'c :etinci centilmen koşusu dört 

l"gif ~• yuknn yaştaki halis kan 
ttl-tı ız at ve kısrak ve idiçlere 
),1 sus ve me afe i 2000 metre idi. 
~~ş«lıt Akif be)in kavzikası ' 

tnuştur. ı . r ~ "'71 • fel 
.\htıaularm altınları lııgilterede ılk defa 

iki davetli Londra, 27 [A.AJ 
dltj~erlinden Röytcr ajunsmc lıil
u,._ 1YGr: Alınanvanın ilıth at altm 
·~s· . " 
illi! 1 1928 eencsi zarfında 43 

~~011 300 hin İngiliz li a ı 
lir ıştır. Mamafi 50 mil) on İn{!iliz 
t,ı~1 ecnebi memleketlerin yolunu 

t"'1.ı 11ttur. Paranın hu ınulıacere
i'til halkın Almnıı para mm 

daıı t~rına itimat etmekte olmasın· 
ıle · ı t~elciQ.~ gelmiş o maııı muh· 

lahtelhahirler 
,\ Londra. 26 [ ~.Aj 

ct" "anı kamarasında hir ı:.u.:ı.le 
~al;p Veren bahriye birinci )ordu 

~lllı hazırda kullan l ıı 1~ta olan 
te)if t" k" h b · 1 · •dedi l . ~pt~ ı ta tel ahır e:ın 

'tliittebin~}ız ımparatnrlul!;unda. ~o. 
~llda 

5 
deı Amerikada 122. Fran· 

be" 2 ve İtalyada 43 olduğunu 
ıan et . 

nııştir. 

Meksikada 
lluıt . Meksiko, 26 [A.AJ 

6t:ıllta Onıetın bnglln ögleden 
Scıllota ne~etmiş oldur.;u tebliğ 
tellıanı e)alctindeki aei kuvvetlerin 
ll.tlıu en ric'at halinde bulundu· 
fcc·r Ye hukumet süvarilerinin 
\ ' l t" - · •oion şehrini 

. - ... 

ziyafete tayare 
geldiler. 

ile 

Temiz hava, iştah 
açtığından tayare ile 

: gelmek moda olacak., 

Ingiliz Hava cem'iyeti ~ -
fmdan Londrada Savoy otelde j .'.e!J~~t?UWE~':..ıı~~~~-~~:Jlllamtli.Mıi~W!~~~~~tiil 
verilen bir :iy~fetbe, t cetm'ikyehtın11 dünya futbol kralı Safer Q"İhi milel bir kıymeti haizdir. 

· · t ıle ıca e e me u- ~ · S 1 ı d reısı ayare.. . . oyuncular bulunan bu ekirin y · on o impiyat ar an sonra 
susiyetini gostermıştı~. Refak~- ' pacağı maçlar dikatle takip o u bolcularımız bu temas için esaslı 
tında Lt'ydi Swoythıng oldugu nacaktır. surette hazırlanırlarsa Slavyaya 
halde Gal memleketinden hare- Yapılan makaveleye na2aran karşı elde edilen muvaffakıyetin 
k~edenbu~~recid~rudanl=A=v=us=t=u~ry=a=,=Ş~a=f=~=d=e=d=a=h=il=o-l=m~a~k--~=k=e~r~ru="r=li=m~u=h=~=m=el_d_ir=.~~== 
doğruya Londraya ve Thames B b d l Bedestende 
nehrınin ortas111a inmiştir. o m a y a 

Ley?i. Swo~l11n~. bir gazete 100 000 mele ~ tahkikata 
muhabmne dıyor kı. ' a 

- "Ne iyi aktl ettikte. ziy~- İşleri bıraktı. başlandı. 
fete tayare ile geldik! Bır mu· ~ 1 
Iakata vaktinde yetişebilmek için Bowbay, 26 ıA.A] 

d f d 
k kl Bombay pamuk imal3thııneleri· 

tayare en isti a e etme a a nin qınurnA grevi haşlamıştır. 84 
ilk gelen şey olmalıdır. Nitekim imalathaneden 38 i kapanmıştır. 
biz de ziyafete tam vaktında 100 hin kadar amele işini terket-

yetiştik! Tayareye binmemizin 
bir faydası daha oldu: uçarken 
teneffüs ettiğimiz temiz hava, gör
düğümüz güzel manzaralar işta
hımızı açtı. Bunun için ziyafette 

f · t~ .··:A 1·' .... ! :•_a J! 

miştir. 

Kopenhangue 
kabinesi 

Cl)pP.uhn!!ue. 26 [A A] 
lntil-abatı~ nPtiC'e i dofayisiyle 

ı. : :r . 

Avukat Hayrı beye ait zümrüt 

yüziigün satışında sui istimal ya

pıldığı iddiası üzerine Emant 

müfettiılerinden Cemil 8. bu 
mes' elenin tahkıkına başlam1şta. 

Cemil B.Sandal bedesteninin bii

tün muamelesini teftiş etmeğe 

lüzum görmüş ve esaslı bir su-
_tt hk:kfüu b: şlam ş 1r. 

1 

terekküp eden bu kumyanya mez• 
kur konsolosluğa gece girerek 
bir çok kıymettar seccade ve gü· 
müş edevat, halılar ve saire çal

Havadis 
Bır gazete için 

mühim 
bir haber 

olmalı? 

çok 

nasıl 

Bir lngiliz gazet:esinin 
bulduğu çok mühim 

bir haber! 

Gazetecilik noktai nazarından 
şayanı dikkat ol/ın havadis han
gisidir? 

Bu suale vaktiyle maruf bir 
lngiliz gazetecisi şu cevabı ver
miştir. 

- "Sıcak havadisi" yani mü
him, canlı, heyecanlı havadis ne
dir bilir misiniz? Bir misalle an
latayım: 

Mesela bir köpek birini ısır
mış! Bu "sıcak havadis" değil· 
dir. Fakat şayet bir adamı bir 
köpek ısırırsa . • bak, o ''Sıcak 
havadis" tir. 

O gündenberi gazetelerine 
bu yolda bir havadis getirmeğe ' 
çalışan muhabirler içinde biri 
nihayet emeline muvaffak olmuş
tur. 

mışlıırdı. Hırsızların çaldıktan 

malların bir kısmı ele geçirilmittir. 

Gazi köprüsü 
Avrupada tetkikat yapmakta 

bulunan emanet hey' eti Pariste 
bulunduğu esnada Gazi kökrU
ünün planlarını yapmayı der. 

Jhte eden mühendisle görüşm· 
üşlerdir. 

Bu mühendis yakında şehri· 
mize gelecek ve tetkikatta bulu
nacaktır. Pilanlar 6 ay zarfında 
ikmal edilecektir. Bundan son
ra emanet iş bankasından istik
raz ederek köprünün ınşasına 
başlayacaktır. 

----
1\femnu mıntaka 

Yako veledi lsak isminde bir 
musevi Mıntakai memnuada do
laşırken zabıta memurları tara· 
fından görülerek yakalanmıştır. 

Mmtakai memnuada dolaş
ması şupheli görulen bu adam 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

390 seyy;h geldi 
Dün akşam "Arkadya,. vapu• 

ru ile 300 !ngiliz ve .. Meteor,. 
vapurile 90 Alman seyyahı gel· 
miştir. Meteor vapurile gelen 
Alman seyyahlar şehrimize gel
meden evel mudanya tarikile 
Bursayı ziyaret etmişlerdir. Şeh-
rimize gelen seyyahların ekseri
si Bursayı da görmek arzuaunu 
izhar etmekte olduklarından se• 
yyahların Bursayı de görmeleri 
içirı yeni proğramlar bazırlamıı-

Amerikada Koloradoda Nrn
sız Eckeart isminde bir şoför 
sevğilisi. Miss Do~othy Hanın ile 
yolda gıderken bır polis köpeği 
~~nç kızın kolunu ısırmış. Köpe
gın tuttuğunu kolay kolay bırak
nııyacağını işitmiş olan zavallı 
şoför bu feci vaziyet karşısında 
şaşırmış ve ... 

1 lardır. 
Pazarteai günü "Sitmar,. vapu-

Köpeğin kula .. ını ısırmıştır. 

rile 500 lngiliz ve mayısın 11 inde 
de 1500 Alman seyyah gelecek· 



Hayv nlardan insoolara en 
çok sadakat göstereni, köpektir, 
derler. Beza bu fikirde değilim. 
Sarahatan iddia edebilirim ki 
vılandı?. .. 

Ydan mı? 
Şu korkunç, soğuk ve insanlann 

en çok düşmaıı oldukları mahluld 
Evet, }'ilan! 
Kanal seferinde menzilde 

çalışıyordum. Hava sıcak, ta
hammül edilemiyecek kadar 
sıcak... Bulunduğumuz berbat 
köyün içine girmekten insanı 
iğrendiren evlerinden kaçabilmek 
için, kendime bir çardak yaphr-
mıştım. Çarc:lcğın altına da kamış 
dallarından ayaklan bir metre 
irtifamda bir kır karyolası kur
durmuştum. 

Karyolanın içine kuru ot, üs
tüne de bir yasbk ve bir battani
ye, kaydının ve bu, beni köyün 
müzic ve pis evlerinıden kurtar
mıştı. 

Bir sabah karyol 'iıafifcc 
sarsılır gibi o1du. 

Uykumu iyice almış olduğum 
içinı bu hatif sarsınh beni uyan
dırmağa kafi geldi. 

Çöl babı, çöl akşamı kadar 
hoşuma ittiği için, akşam erken 
yat, bah erken uyanırdım. 

i hafif uykumdan uyandı
ran sarsmtıyı anlamak merakı ile 
doA"ruldum, karyol nın albna 
baktım, bir de ne göreyim. Belki 
iki metre boyunda ve bilek knlm
lığınd bir yılan karyolamın aya-
ğına nlmış, el kadar bir muhluku 
haleronlarınm içine hapsetmiş, 
~na bakıyor. Bu yılan gözünü, 
bu yılan gözündeki munis ba • -
şı çok kimseler görmemiştir. 

Dikkat ettim, birden i>ire, na
sıl anla ılmaz bir hisle mahab
bet duyduğum bu hayvan, beli
nin kıvrıntılnn arasında iri bir 
aktebi hapsetmişti. 

Evelden işitirdim. Yılan ak
rebin büyük bir düşmanıdır. Fa 
icat bu düşm n avının tam yata
kımın albnd cereyan etmesinin 
hikmetini düşündüm. 

Anladım ki, akrep karyolanın 
bir ayağından brmanırken, bula .. 
cağını bulmuş.. 

Yılonm gözünden hiç eynl· 
m1yan gözlerinde, insnn düşman-

hgamm bir gölgesi bile yoktu. Y c.
yaşca yatakt n indim, bir sepet
t n e çı!.. wl• ' kırıntılo .m 
ne olur ne olmaz gibi bir ihti
tirazla yere uf al adım. Y dan ak· 
rebhı leşini bıraktı, ekmek kınn
tılannı yedi, bir kase su da koy
dum, onu da iç.ti. 

Arbk kamı doymuş bir mahluk 
zevki ile halkalandı, başını kal
dırdı. 'uyruğunun ve başının 
mütemadi hareketleri, bir köpek 
kuyruğunun snllııntısından :ziyade 
minnet ve şükranının en beliğ 
bir ifadesi idi. Cesaret aldım, 
hayvanın oğuk sırtını yavaş ya· 
vaş okşamağ başladım. Kaçma
dı, dokunmadı. Nüvazişlerimin 
arkasını kestikten sonra, oradan 
gitmek istemeyenlere mahsus bir 
ataletle uzaklaştı. 

Bu hadiseyi anlattığım arka
daşlardan hiç biri, bana inanma

dılar. 
Erte i gün, gene çöl sabahına 

gözlerimi açtığım zaman, aynı 
yılanı yatağımın albnda görme
yeyim mi? 

Evvela çardağımı bir yılan 
yuvasının civarına kurduğumu 

zannettim. Fakat hayırl İşte o göz• 
ler, o bakışlar, o sırtında pek iyi 
tanıdığım benelclerl 

Yılanımı o sabahta besledim. 
Hem de ne ile .. Sah h için gece
den hozırlndıirım sütll . 

Dostluğum uz bir hafta ürdü. 
Her s hah aa·tık yatağımın altın
d görmeğe ahşmıştun. Hep süt
le, ekmek kırmbsı ile besleyor, 
batta hiç korkmadan benekli 
sırtımı okş yordum. 

Bir hafta sonra dostum knyb
old~. O kadar bekledığim halde 
bir daha gelmedi. 

f nl at bir sabah gözlerimi 
açtığım zaman hayret ve haşyetle 
uyandım, Yılan göğsümün üstü
ne çıkmış ve uyuyor. Ne yapa
cağımı şaşırdım. Hareket etmek
ten korktum. 

Bu yılan muhakkak benim 
yıl ndı, bir hafta okşadığım ve 
okşadıkca bir şey yapmak şöyle 
dursun, hatta memnuniyetini gö
rdüğüm yılan! 

Yavaşca sırtını okşadım. ba
şını kaldırdı ve bana baktı. 

Hayır, fena bakmıyor. Fena 
niyeti yoktur! Yavaşca doğrul
dum, ve hafif hafif bu üstüme 
çöreklenmiş mahluku yatağımın 
üstüne silktim ve ayağa kalktım. 

Ancak ozamnn çadırın üç 
metre ilerisinde bir fellahın yerde 
yattığını gördüm. Gayri tabii bir 
yatış . Yaklaştım, dürttüm, ve 
anladım ki ölmüş .. 

Derhal karargaha koştum, me
seleyi haber verdim. Hep bera
ber çardağın yanına geldiğimiz 
zaman, yılanın yatağımdan çıkıp 
gitmiş olduktJnu gördüm. 

Bornuslu arabın elinde bir 
hançer vardı ve menzil doktoru 
muayene ettikten sonra herifi bir 
yılanın zehirlediğine dair rapor 
verdi. 

Moda vapuru kurtarıldı 
Evvelki sabah köprüden ka

dıköyüne hareket eden Moda 
vapurunun kesif sis yüzünden 
Harem iskelesi civannda karaya 
oturduğunu yazmıştık. Dün va
purun tahlisi için uğraşılmış ve 
bir dalgıç tarafından vapurun 
teknesi muayene ettirilmiştir. Dd-
gıç varurun yüzdürülebileceğini 

tesbit etmiş, bundan sonra (Alem
dar) tahlisiye vapuru tarafından 
çekilerek yüzdürülmüştür. 

Moda vapurq bugün Haliçe 
gireceklir. 

Vapurun suvarisi Münir B. hak
l."J.D.da tahkıkata başlanmıştır. 

ahdioi tesli at 
Cenevre, 26 [A.A] 

nhdidi tcslihat komisyonu ha· 
vni tc libot hakkkmdaki nıUzııkere· 
y" bitırmi~tir. Komisyon gayri as· 
kcri tnyyarelerin askeri maksatlar 
için kullanılmasına mtisait bir fek· 
le konulmasına mani olacak ahka· 
mı vaz'etmiştir. 

Akvam cemiyetinin emrine ve
rilmek üzere be) nelmilel bir hava 
L."llvveti te kilini tnvsiye eden ı~ 
p:ınya murahhasının beyanatı kay· 
dedildik.tcn sonra kuvvetler mev· 
cndu fazlasının tetkikına geçilmiş· 
tir. Hükumetlerin silahL:ınmayı 
tnbdit neticesine vasıl olmak için 
liizım gelen mu andotta bulunma· 
lan icap ettiği kımaatını izbnr eden 
Amerika murahhası .M. Gip on hu
kumeti mathunsının, muallem ih
tiyat kuvyetJeri bak.kında, berri 
kuvvetleri askerlik sahasında baş. 
lıca amil teşkil eden memleketler 
e riyctinin noktai nazarına işti· 
rake hazır bulunduğunu :beyan et· 
miştir. Kont Bcrnstorrf cevap ver· 
moden evel dUştinmek için 24 saat 
mühlet talep etmiştir. 
~L Massigli M. Gibsonun tahdidi 

teslihat hususundaki mesaiyi sttr'atle 
ileri götürecek mahiyette olan beya· 
tının ehemmiyetine dikkati oelbet
miştir. M. Matıs.igli Frmısımın im· 
kün göreceği ertürlU müeaadaua 
bnlunacagını temin etmiştir. mU· 
qkf'r ve 'fRnn d v m edilP.cetir. 

• 
ı 

c l men 
ında 

• 

• 
~~~ 

a l 
karar 

Aldığıauz malumata göre 
ki ~aray ve köşklerden bir 
ğ'u milli emlak müdürlüğü ta 
fmdan satılmağa başlanmaktad 
Bu meyanda kağathanedeki 
layan sarayı ile koruluğunu 
tın almak üzre bir müracaat • 

gı e enın eş r bir •• • ru ıy r ku bulmuştur. 
Talibler bu sarayı yıldıı 

rayı gibi bir gazino, bar ve 
yapmak ve sarayın koruluğun 
park haline ifrağetmek istelll 

• • . '' • ____ a§sa ses s nema çı 
l' u s ütü öl ü. 

iyatroya ve 
Sinemalar, bilhassa asrın son 

icadı olan sesli sinema, her yerde 
tiyatroyu öldürmek istidadın' 
gösteriyor. 

•• •• un u 
o 

ır.,, 

• 
ıya -
ya tedirler. 

Diğer taraftan yene kağatb' 
nedeki imrahor köşkünü bit 
Alman gunıpu satın almak i.V 
miştir. Burada da son sisteaı bit 
iplik fabrikası yapılacaktır. 

lngiliz gazetelerinde okunduğu
na göre Londramn Nest End tiyat
roları inim inim inliyorlar. Harp
ten evel 1300 lngiliz lirası mas· 
rafa mal olan bir müzikli komedi, ~ 
şimdi 2000 liradan fazlaya mal 
oluyor. 

1' eclisin dünkü içti.JIJsJ 
Ankara27 [AJ 

j 
Müdafaai milliye vekfıletioİ 

kara, deniz, hava müsteşarlıkll" 
, fevkinde bir müdafaai mi1111' 

ı müsteşarlığı ihdası, askeri h8' 
halerdeki hemşerilere ve ~ 
bakıcılara birer nefer ts~ 
verilmesi, kaçakcılık takibab~ 
kullanmak üzere deniz vesaİ 
mübaya ve bazı mahallerde/ 
mrük binaları inşasına ve Anktl' 

Buna mukabil fiyatlara on 
para zammetmeğe imkan yok, 
çünkü en muhteşem istirahat 
espabını cami sinemalar bedava 
denilecek derecede ucuz. 

Bu şerait dairesinde Londra 
tiyatrolarının ancak yüzde on 
beşi kazanabiliyorlar. Ötekiler 
hebsi ziyanda .. 

Vaziyet böyle olmakla bera
ber sesli sinema ile mücadeleye 
hazırlanan tiyatro mddürleri var. 
Bunlardan biri gayet vasi bir ti
yatroda ucuz fiyatla operet oy
n2.tm3k taraftarıdır. Bu zat aynı 
zamanda vestiyer ve program üc
retini kaldırmayı düşünüyor. 

Diğer taraftan Londranın en 
mümtaz tiyatrocularından Mr. 
Dean daha çok bedbindir. Bu 
zat diyor ki: 

- "Tiyatro ölüyor. Bunda hiç 
şüphem yok. 

Sesli sinemalar eğlence ale· 
mini ihtilale verecekler. 

Fiatlorı indirmek suretiyle 
büyük operetler yürüyebilir. 

Fakat dıram ve komedi öl~ 

müştür. 

Tiyatronun istikbali ıçm şu 

ümit vardır ki halk on sene ka
dar sesli sinemaya devam edip 
çoktan beri unuttuğu muhavere· 
leri, diyalokları dinlemeğe alışa· 
cak ve bu istinas neticesinde bu 
muhavereleri sesinden değn, e.~nl 
canlı insanların a~zından duymak 

Seyyah bir muhabir 
Alman muharrirlerinden M. 

Konter vak Mayster dün kendi
sine ait kotra ile ispanyadan 
şehrimize gelmiştir. M. konter 
ispanyadan altı hafta evvel hare
ket eylemiş Pelermo, Milano, 
Sicilya, Kant, Pire tarikile şeh· 
rimize gelmiştir. 

Mumaileyh şehrimizde altı 
hafta kadar kalacak ve lstanbul 
hakkında bazı tetkikat ta bulu· 
narak bir eser yapacaktır. 

Iayat pahalılığı 
Hayat pahalılığı hakkında Is

tanbul vilayetinden istenen ra· 
porlnr ikmal edilmiş ve dün Ik· 
tisat vekaletine gönderilmiştir. 
Bütün vilayetlerden cevap alın-
dıktan sonra bu raporlar iktisat 
vekaletince istatistik şeklinde 
ncşrolunacaktır. ----

Adanada Süne böceği 
Adanada mezruata stine denilen 

bir hll§ere ariz olmu~tu. Şimdi ala 
kırlangın denilen ve binlercesi bir 
sUrti halinde dolaşan kuşlar türe
miştir. Bu kuşlar &Uneleri çek sev· 
mo:rte ve bunw1 birer birer tutup 
yemektedirler. 

Ziraat başm1ldUrü ile ziraat me· 
nmrlarJ t11t~il\atta bul• nl1'akt1tdu:l ,. 

t 

1 

~ indistanda 

.:.Ati yacını 
dönecektir. 

/' 

/' 
tiyatroya 

Bundan sonra tiyatro yeniden 
hayat bulabilir. Fakat benim 
gözümle istikbal müthiş bir su
rette karanlıktır.,, 
-D!~rbir ·yAh-o mürltirii: 

"- Tiyntronun öldügünü ben 
de :zannediyorum. Sesli sinema
nın kudretini takdir ediyorum. 
Her halde mücadele edeceğiz. 
Holivut bazı sahalarda emsalsiz
dir. Fakat bazı sahalar da bizim 
inhisarımız altındadır. 

Fikrimce halk iyi bir oyun 
görmek için daima tiyatroya 
gidecek ve icap ederse gaz 
sandığı üzerine oturup seyrede
cektir." 

Mr. Kliff isminde diğer bir 
direktör de diyor ki; 

- Sesli sinema görmedim, 
görmeğe de niyetim yok. Telsiz 
telgraf çıktığı zaman gromofon
ların batacakları söylenmişti. Ha
lbuki öyle mi oldu? Hayır sesli 
sinemanın tiyatroya hiç bir zararı 
olmayacak. .. 

Bu a şsm 

Simon komisyonunun avdeti 
münasebetile Times gazetesi bu 
muvasalet keyfiyetinin lngi1trenin 
önümüzdeki iki sens zarfında 
meşgul olaca~ı meselelerin en 
vahim safhalarından birinin hita
mını gösterdiğini yazmakta ve NnşitBeyde: l(ör ressan 
komisyon raporunun tevdiinden Alhamradn: Rus a§kı 
sonra siyasi fırkalar reislerinin 
parlamentoda müzakere esna- Operod~ c Kalp hırsızı ve ko· 
sında takip edecekleri usulü be- en harbe giderken 
r~b.er~e knralaştırac~kları ümi· .Melekte : Jki kırmızı gu"l 
dım ızhar etmektedır. 

Ed • ed k b Majikte : Mukaddes vazife 
ırn e çocu ayramı A .. • d G" ll .. 1. 
Ed. b-t" k d srı ıınemn a: w:ıe er guze ı 

ırne ve u un tra ya a ço· 
cuk haftası şenliklerine devam Alemdarda : San zanbak 
edilmektedir. Türk ocağında ico- ı F bd ~f, k ta d"0 ıa 
nferanslar, ilk ve tali mekteplerde era 8 ' ar ·ı ve uz -
müsamereler verilmektedir. ban basdi bacak 

O~~RA Sıneması 
Bu gUn iki bUyUk filim bir arada 

RAMON NOVARO • RENE ADORE 
Tara'flarından 

Mük mm ı 

JE.SSEL ve PA TSİ 
tar .. flarından 

E . Haı·be giderken 
Komedi dr m. 

şehri imar müdürlügü teşkil!!~ 
vezaifi hakkındaki kanunlann iP"'" 
müzakereleri yapılacakşır, 

Kurak sahada kanalist 
"Babalık,, gazetesinin ver&JI 

malumata göre kurak sa~ 
ıskası için Nafia vekaletince b' 
sene elli bin liralık tahsisat ~ 
rilmişlir. 

Numune çiftliği kanalları,,.
ikmali için ilaveten on bin ~ 
lık t.ah'!. .t~1loderiierui de P"' 
kerre hı ırl.lmıştir. 

Karkın karyesi kanalının rııt 
nasip bir noktasından tad~ 
İsmil karyesine açıl n on üç JO"' 

metroluk kısmının hafr ve !~ 
ikmal .edilmiş ve beş bin kur" 
lira sarfolunmuşiur. 

Inevi nahiyesi dahiHrıdİ yi~ 
kadar menbaı cami olan nsuil' 
kariyesinden itibaren yirmi ~ 
metroluk kanal açılacak ve L:t 
arazi sulanmakla beraber P"' 

takım bataklıklar da kurutolt 
caktır. Bataklık zuhuruna s.ebJ 
biyet veren değirmenler ı•! •• 
edilecektir. Yirmi kilometrOO' 
sekiz kilometroluk kanal ve ıssı; 
latı sınaiyesi ikmal olunmuş ·.ı 
yirmi dört bin küsur lira " 
edilmiştir. 

İdarei husvsiyeye ait nurnuıı' 
çiftliğinde beş buçuk kilo mc~ 
luk kanal ir.ışaatı hitam bulıJi 
tur. ikmali muktezi mütebaki lf 
nal, hark ve yedeklerin uzuııl~ 
yekfınu on üç buçuk kilo me 
ya baliğ olacaktır. tftJ 

Geçen sene, yukarıda JJtf 
edilen inşaattan maada s~l•ısı" 
sahasında yüz yirmi iki kilo~ 
tro tul ünde kanal tathiretile 1 t)til' 
den ka~al inşaatı vi!c~da ge 

ve ilan tarifesi 
Abone ücretleri 

Uç a..,lık Altı avlık Seneli~~ 
Dahil: 5 9 17 , 
Hariç için : 9 16 33 
~_1ı:cs tebdili için 15 kunı~ gı>D 

rimıJ.li. 

~n ··cret ti 
Tek sütunda S3Dtinıi 
Altıncı sayfada 25 ktJ11S 
Be~inci 50 • 
DördUncU c 80 • 
UçUncU 120 • 

lkinci • 200 
4 

tJ 
. ;.ınnts 

Banka ve T"' dSesatı Mnlıye ud· 
hususi tarif'1ye tabidir. Tic:ır t ;oı1-

• • • • k. tl . tıı!cili bıı 
Urıyetının. gır e erın .ıtO' 

ak.i il!nlarile kitibi adılliklcr ~e p 
nim ~ketler il!nlsn. sanhcııı -rt' 
Juuıı§tt!r• • l)evair VCI aıtı~ .,st' 
miye ilanları. Turk ınekt~erı ~ 
mllnıeFe il!nllrı aaııtUn1 
kuruştur. 



lmınlrde ••mplyon 

41tay tal<ımı bu senede 
~molıon cıl<li. 

Altay 

Stb Geo- Wta yapılan karşıyab 
k.:;~t. ·_ Aaadoki müMbakaamda 
f:.-~ 14 .. p&erek ikiaci 
11~~ bt~eiai oldıL Birinci küme
d ~ benül malum olma-
~!İ:' kiale birincisinin 
~-;; tu6 müsabakasını 
. ~ belli delildir. 
k" k. 1. L Cö.tepe - Wriaci 
~~ kartalaean bu iki takım 
~ıncfa Gôııtepe 6-0 gaHp 
~ · k· S. :K bu maça tam kadru
~ takamamıfb. Birinci devrede 
GL. •ı tabmm karıı1aımasmda 
~sekil kiti ile oynamak 
~I yetinde kalml§ ve 8 - O 
-~ 111> olmllfRır. 

hiteAkay • Altıaay · lik maçlarının 
ol ınına üç hafta müddet daha 
" ~la beraber ktımede biriuci 
i e. ~ıncili&i mutaafua eden bu 
~ı takımın bu laaftaki karşılaş· 
asında lzmir 1ampiyon takımının 

&nla11Inıası çok muhtemeldi. Al
tay 

son ma91aı yapıyor. E~er bu 
~çta galip olur veya berabere 
t ~'~sa taınpiyon oJacaktı. Aksi 
i ,!~~ek. Altınay ın daha )apacağı 
g 1 ı ınaçta galip gelmesi ve 

t nra . da tekrar Altayı mağlup 
~e ı lazım gelirdi. İşte Altay 
ınde olan bu a\antuj dır ki 

u h~fta İzmir şampiyonluğunun 
z k hur edeceği fıkrini veriyordu. 

at buna Altay takımının da 
ıvvetli goründüğü ve kazanma
~ın daha muhtemel olduğu 

t ını da ilih e etmek icap 
er. 

itinci devre 
liavanın biraz so&uk olmasına 

'tn c 
ıı maçın ehemmiyetli olmaı;ı 

k~) a ~ldukçn kaJabahk bir seyir
tiesı toplamıştı. 'ali kazım 

Ça ve c.h firkaı::ı mutemedi Sa
bey gazeteciler de seyirciler 

ı r)anında bulunuyorlardı. Takım
sahaya şü şekilde girdiler. 

Fehmi (Aftay) 
Hilmi Burhan 

Sa ~ani)al Zeki Nevzat 

lti~t \ ehap Fuat Vefik Sezai 

Namık Safı Cezmi zihni 

liayri Ihsan Fehmi 

Nazmi Tosun 

(Altınay) Alaettin 

"ad nuzgarsız ve güneşsiz bir ha· 
İlti a haş) ıyan maç bir müddet her 
~ty tarafın biribirini denemesile 
~I) an etti. oyun ekseriya ortada 
flıah a~ e~mekle beraber Altayın 
d k'kus hır faikiyeti vardı. Fakat 
a k~ nlar geçiyor ne Altayın bu 
ap? eti ve ne de diğer tarafın 

takt mı 
lar. Bu defa artık ne olacak 1-

cak. Bu biribirini takip eden :sual 
ve §Uphelerin derhal büyük bir 
hayrete düımesi ve oyonun daha 
heyecanlı olması mukaddermiş ki 
daha O}UD başlar başlamaz Altın· 
aylılarm hücumu kaleye kadar 
dayandı ve gol ile neticelendi. Bi
rinci dakikada yapılan bu sayı 
oyunu derhal meraklı bir safhaya 
kalhetti. Artık oyun çığrından çı· 
kacak derecede sert ve seri oluyur
du. Altaylıların bllyük bir gayret 
sarf ettikleri, buna mukabil karşı 
tarafın da fedakarane oynadığı bu 
zamanlar oyunun ne zevkli safha· 
sıdır. Devrenin üçte ikisi bitmişti, 
Altay takımı en son ku.,,vetini sar
fetmeğe ve takımda tadilat yap· 
mağa mecbur kaldı. Daniyal mer
kez muavin mevkiine ve az sonra 
da santer fora geçti. Buna muka
bil Altmay takımı da muhacimler
den birisini mudafaaya alarak va

ziyetı kurtarmağa mecburiyet his
setti. Oyun bitiyor, neticede Altın
aygalip gbriınüyordu. ): alnız Ahı
ay ın rakip kalesi önünde oyna
ması biraz ümit bırakmıştı. Bu 
ümidi hesliyenler Vehabın şahsi 
oyununa bağlanmışlardı. Ü) unun 
teknik olmaktan ziyade enerjik bir 
safhaya dökülmesi ve esasen böyle 
ümütsiz bir kaç oyunda ''ehabın 
takımını galibiyete kavu~turduğu 
\'aki olmasına binaen böyle bir 
sürprizi beklemek fazla bir şey 
değildi. Filvaki devrenin hitamına 
dört dakika kalmıştı ki Vahap gü
zel bir pas aldı ve karı.ısına çıkan 
son bir mudafiin topa } etişmesine 
meydan vermeden ani bir şutla 
beraberlik ve şampiyon golunü 
çıkardı. Az sonra devre 1-1 bitmiş 
ve bu beraberliğe rağmen yuka· 
rıda yazdığımız veçhile puvan faz
lalığı dolayısile lzmir 929 şampi
yonlüğü Altay üzerinde tahakkuk 

etmiş oluyordu. 
Bu neticeden sonra takımların 

vaziyeti şudur: 
Takım Maç puvan 
Altay 10 28 
Altınay 8 20 
Göztepe 9 16 
Sakarya 9 16 
k. s. k 9 ıs 
Altın ordu 7 10 
Vaziyetten ikincilik meydanda 

dır. Fakat diğer takımların alacak
ları netice hakkında şimdiden kat'i 
bir şey soylemek bu takımların 
oyonlarını bilenler için kolay 

Taşrada 

Bir kaza ismi değiştirildi 
Bir birine benzeyen iki vila

yet dahilinde Mecidiye kazaların
daa birisi de~işmiştir. 

Kı şelair vilayeti dahilindeki 
kazaya "Çiçelc Dağı,, adı veril· 
IDİftİI'. 

Bir hanımin 80 hın lira
lık bir teberruu 

Selanik mübadillerinden S.ik 
bey zade Ramiz bey merhumun 
vallde.i Zehniye hantm namında 
asil bir Törle hanımı 80 bin lira
lık emlakini teberru etmiştir. T e
berru edilen bu para ile Edre
mitte bir hastane yapılacakbr. 

Bir tekzip 
Moskova, ~ {A.A] 

Romanya matbuatında intişar 
eden ve Ukranyada kıtlık ve he
yecan hikim olduğu hususundaki 
haberler asılsızdır. 

Moskova, 27 (A.A] 
TaH ajansı Siberyada kıtlık ve 

köylüler arasında kıyam ve iıyan 
zuhur etmiş olduğtına dair ecnebi 
gazetelerinde intişar eden haberleri 
tıebip etmektedir. 

NAKiTLER 
1 IU«liz 991.50 20 LeYa BaL 
1 Dolar 202.50 1 FJoria 

20 Frs.F. 158.75 20 Kur.Çek. 

20 Lireti 212.75 1 Zloti 
20 Dinar 

20 Drahmi 
1 Raybı m. 
l A ....... SL 

20 Le7R-

5ı.50 20 Frank Bel. 
48.7'1 l Peseta 

~ 20 F.In. 

Çl!.K 

Lond. St. 989.501 A1mtu. n. 
Nw.Y, 0.49. Praikar. 
Pamfrs. 12.54 Viyana .. ,. 

Milanolt. 9.35 Madridpze 
• Varto~azlo 

Berlin m. 2.07. Athuıdrab. 
Sofialev 67.87 Bakret 
Brubel b 3.52. Moe1ı. .... tı
Ginevreı 2.54. Belpatdia 

iSTiKRAZLAR 

TUNEL 

28.50 TramnT 78.251 latambııl Su 
80. R.iht. Dok. Aat. 

ll9.SO Kadlkqy Su Ert-k}iMaclep 

22.so HiSSE SENEDATI 
7l.SO it bankaal )4-.30 Milli iktisat Bk. 

ll2.SO Müsla itibar. Ticaret Tfl eaD1'i 
29.SO 0.111anll Bk. 1S6 Em.r Bk. 

782. 
v APUR DEMIRıroıu 

Şlrked Hayriye 18.50 Si&'ortalar 
,, Temetu ll Turkfre 111Ull 

l.2l. Haliç Yaporlar. 1.53 ittihat ., 
16-'\2. An.D.l. o}o itimat " 

a.48. " ~ ., 100 39 C:ark 
8.40. Madanya.Bursa Bor.kurt 
4.36 '-•mıun Sahil 

S8. Tnım, .. y 
24.87. 

1°'5 JJIADEN ŞJRKETLERI 

Anadolu An. 
78. 75 J t. Usnum. 

17.05 
80 

)j 

25.30 

27.80. BalyaKaruy. l'-4-5 n ..... ıazı 27 
Anlan Çimen. 84.20 ., ., ltemet.I S.50 
Bakırköy ,, 14.50 Kadiköy Su 25 
Türkkömür 22 bmır mezbha 109 

Itik.dah. 
Diiyunu. 
Dr. Yolu 

93.75 
206. 
8.35 

1902 Giimrükler 
1903 Saldimahl 
1902 Teclılaad Aık. 

{ 

1903 Tertip 1 Mermer TAfı 7 

~ 1i::1 "1905~ DIGER ŞiRKETLER 
~ 1908 T-ertipl bt. Tat.An.Su 4-1 Mil b. M 11.SO < 1908 .. • . • ıro ~· c= 1909 Rihtimdok.An. l\lehm. Halci 7.50 

1909 Şehremaaet bt. deiirmcııcl 40.25 luttah Ermu 7.95 
1913 " ŞUkmerkflCU 5.70 Trokia teker ıs 

ht.Kuaplari 27.15 Tel. Ietambul 31 
TAHViLAT Reji 9.75 Neptun 

Tarktat.Aa. 
Dalıaa Tark: 5.50 Anadola Dem. l"ell. 12 Tertip (D.E.I 40 
Şuk Dejirm 

Oınniion 

KaramurııaJ 
7.35 Yunan harliiye nazırı 1 Terdp(A.s.c.1 40 3 .. ır.c.ı 43 

A~~~~~l (~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] 

Ahiren Şarbon haıtahğına tutu- Tı· c ar e t B o r s a s l 
lan Yunan harbiye nazırının 

nhatsızlığı oldnk~a ağırdır. 

Bir Rus grandükü 
Loadra, 26 [A.A] 

Rus grandulderinden Mişel 68 
yaşında olduğu halde vefat etmiştir. 

Artık mesele kalmadı 
Londra, 26 [A.AJ 

Irak devletinin İran tarafından 
tanınmış olduğu Tahrandan bildi
riliyor: Bu keyfiyet İran başTekili 
tarafından telgrafJa Irak başveki
line bildirilmiş ,.e telgrafta iki 
memleket arasında teessüs etmiş 
olan mi.inasebatın sağlam ve sami
mi bir dostluk ve menfeat möşa
reketi esasına mUstenit olması ve 
muallak meııailin mütekabil bUenU 
niyetle hall<>dilmesi temennisi 
izhar edilmiştir. 

Amerikada amalar 
Nuyork, 27 (A.A] 

Demiryolları kumpanyalarının 
ihtiyari bir lutfu olmak uzre ama 
olduğ sabit olan her şahıs yanında 
bir rehberi olduğu halde yalnız 
bir kişilik bilet parası vererek 
seyahat edecektir. Bu imtivaz 
Amerikanın 41 şebekesine şamildir. 

Tahdidi teslihat 
Brokleyn, 26 [A.A] 

Yeni inşa edilen "Pensakola,, 
krnvazorü df'nize indirilmiştir. 

~························~ • • : Davetler : • • ········4··················· Tıp talebe cemiyetinden: 
Senelik ikinci kongramız 2 ma

yıı perşembe günü saat 14 te 
Türk ocagında aktolunacağından 
bilumum azanın teşrifleri. 

lstanbul Ticaret ve sanayi odaıından: 
Türkiye cUmhfiri~etimn ( Ha\T) fahri 

ıehbeuderi muvakkaten lıtanbulda bulun

du~undan FranN ve bahusus ( Havr) ile 
olan muamelatı ticari~ emiz hakkında 

izahat almak iıteyen tuccarımıı.ın 29 Ni

ean Pa7.arteti gUnü saat 10 • 12 aruında 
lıtanbul Tiraret odasına 'mUraeaatları. 

Qıkan eserler) 
"Türk hava mecmuası,, 

Türkiyenin en nefis bir mec· 
muasıdır. "70,, inci sayısı çıkml§· 
tır. Gazete bayilerinde ve tayyare 
§ubelerinde " 10 ,, kuruşa satıl· 
maktadır. 

27 Nisan 
iTHALAT FIND. VE CEViZ 

1929 
ZAIIIRE BUGDAl' 

BaidaY 1319 
Çavdar 38 

Arpa 53 
FHalye 158 
Nohut 
Fındık 150 
Tiftik 24 
\'apaj& 10 

Ton Ku.Pa. 

,, Fındık k. 

" " f~ Jo"iadik ç. 

" 
UN 

52 ÇaTdar 
Arpa 

ıos Mııı..r 
Yulaf 

Ka. Pa. Keten tohum 
1325. Fasulye ufak " Bal Eki .. Ekiııt. 

,, Elüetnı 1265. Mercimek 
1869. Nohut 

Ku.Pa. 
Yumutak 

14,20 Kınlca 
Sün ter 
Sert 
Dönme 

38.20 Yumutak 11111& 
Sert 

Ku.Pa· 

18.18 

JHRACA.T 
Birinci yam. 
Blriııd eert 1325. Börülce 

Roma. 
BaJcaıiltan 

Alman 
Batday 
Çavdar 
Arpa 

Faıalye 

Nohut 
Fındık 

Tırtık 
Vapqi 

15 
S7 
50 

118 

Bakla Ton ikinci 
Uçüncü 

" Razmol 
ll40 TIFJ'IK 

" Kepek Ku.Pa. 
Çuval Paapal - Ankara 

,, AV DERiSi Kutamanu 

" Ku.Pa. Kon>• 

Bal Zerdeva YAPAGI 

Hart °"inter 

IlUBUBAT 
Ku.Pa. 

Sııaam 

Ku.Pa • Sa nur • 
1llkl Ku. Pa. Karabiur 
Kaadıu Yıkanmı• yün Ankara 2800 
TaVf&D Aktldre Aktdür • 

(Hayvan Borsası r 
25 Nisan 929 

Cinıı KHo fiyatı Cinai Okka 

Asğari Azami Asgari 
Adet K. P. K. P. K. P. 

Kıvırcık 117 49 50 Knncık 107 
Dalıç 523 45 55 Dahç 113 
Karaman Karaman 109 
Kara) aka Kara} aka -r 

Kuzu 1273 40 53 Kuzn 85 
Keçi 57 so 30 Keçi 75 
Slğır 2 28 28 Sığır 60 
Dana 3 30 30 Dana 71 
Manda 12 18 30 MRtıda. 60 

Tilrk.iy~ iş 
Bcı.rık.~e»i 

Sermayesi : Tediye edilmişı 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlük 

ANKA A 
·ıbeler: 

Adana 
Trapuzon 
Balıkesır 

Gireson 
wı Eder mit 

Ayvalık 
Zonğuldak 
Kayseri 
.Mersin 

fi atı 
Azami 

K. P. 
136 
127 
123 

135 
90 
73 
83 --68 

Şehremaneti 
ilAnıarı 

Ş ehr •maneııod n : < ı>rrahpa~a Ha . 
tan ·inde ke ıf ht•dC'lı 64.""'4 hra 

olmnl\ ı zre l eniden l aptır lac.ak m· 
şaat kapalı zarfla mllııakasa}a kooul
muitur. 19 Mıı)IS Pazar gununde 
ihalesi l apılacaktır. Taliplerin keıfi 
görmek için her gün gelme teri 'e 
teklıf mektubunu le\&7Jm mUdürlıl
ğUne de ihale gUııU ast on be§e 
!,adar 'ermeleri. 

Bal azıt Dairesinden: Kumkapı De· 
niı Hamamları yapılması kapalı 

zarf usulile mUıayedeye konulmuıtur. 
İşbu mahalde Hamam ~ apmak iate
yenlerin ıeraitini anlamak. üzre Fen 
şubesine müracaat \e ihale gUnlt 
olan 22 Mayıs 929 Perşembe gUnu 
saat 14 dC' k dar teklifatı havi zarf. 
1 rı Encumcn ı 'dı <'Yl ıneleri Hin 
olunur. 

Ş ehr<'manetinden : Encı.imeııi ema· 
netçe lüzumu muhakemesine karar 

verilen sabık Tahsildar Fuat efend ı 
ikamctgihında bulunamadığından 

mezkfir karann musaddak sureti 
Emanet dhanhane~ine talik edilmiş
tir. Fuat efendinin itirazı 'arsa bir 
Ay zarfında mUracaat eylemesi ilin 
olunur. 

1\fey' eli müshil şekerlemelen 

LAKSATİN BODO 
Çilekli, kn) isili, leziz ~ekerleme

ler a la sanrt 'ermez. Kadın ve .ç.0t 
cuklar taraf andan suhuletle kullanıb'Pt, 
Her eczanede bulunur. Depo : Bab. 
cekapı şekerci H. Bekir arkasında 
M. Kazım ecza deposu. 

Hanım efendi 
Bahtiyar olmak iıtiyor mueunusf 

Ltıtf en Beyloğunda istiklal cad

desinde 370 numrah BAKER mao 
ğazalnrının hanımlara mahsus eua 
daire ini zİ) aret ediniz. En son mo

del 'e en şık trop 'e mantolar 
üzerindeki hakiki fırsatlardan istifa• 

de etmek zamanınız vardır. Bu mU• 

stesna satış ay niha~ P.tine kadar de· 

'am edecektir. 

l\fütelıassıs mukavva ku
tu ustası aranıyor 
C. H. F. kadınları çalıştırma yurd• 

kutu imalathane ı ı in mUtebaeaıı bir 
kutu u~ta ı bılimtihan alınacaktır. 

Saraçhane ba ında '.\tunir paGa kona
ğında urd ınUduri) etine mUracaat olua
m lı r. 

Ticaret işleri umum 
müdürlüğünden : 

Ecnebi anonim \ e sermayesi • 
hnma :nlınkasem şirketler hakkında· 
ki 30 Te~rinisani 330 tarihli ka· 
nun ahkamına tevfikan Turk\vede 
ifayi muameleye mezun kılınan Ec
nebi ~irketlerinden İtalyan tabiiy .. 
tini haiz (Sıkmat acentahaneleriniD 
işletmesi için (Sagas) anonim şirketi) 
bu kerre mUracaatla şirketin tubel 
merktziyeai olmak Uıere latanbulda 
açacağı ~ubeye şirket namına ifa 
edecekleri bilcümle mUamelattaD 
mütevellit deavide derecatı mebaki• 
min kiiffesinde muddeialeyh Jft 
ıı uncli şahıı:ı ıfatlariyle huır bu· 
lunmak ve mliçtemien vaz'ı imMya 
salahı., ettar olmak üzere italyan te
baası~dan (Françesko istrakoı) (otto
nc Zangraodo) (Auglicmlo Laq) 
efendilerle TUrkiye cumhuriyeti 
tabaasından (AJberto Freaka) (Vitalll 
Jak Eekenezi) Efendileri •ekil nasp 
ve tayin eyledigini ihbar ve •118İki 
lizimeyi ibraz eylemiş ve keyfiyet 
bittetkik munfık fgörülmttı olmakla 
Hin olunur. 

ABONE 
ve ilan tarif esi 
Abone ücretleri 

Uç ayhk Alt1 &) lık Senelik 
Dahil: 5 9 17 lin 
Hariç için: 9 16 33 
Adr~ tebdili için 15 ku~ ~nde-

rihneli. 

ilan Ucretlerl 
Tek suıund ı eantun.i 
AltınCi sa) fada 2S kuruı 
Be~inci 50 • 
Dorduncu • 80 • 

rter ığı tehlikeli hücumlar bir se
ad e Veremiyordu. yalnız şimdiye 

\ar r Altayın gorülen daha ümit
lı ~~ .devre sonlarında bu kana-

l · }e edecek hakim oyunu 
' 

1 
u galibiyet için seyir ·ilerde 

11 t donoı muştu. Se) ircile 
z 1 da t u ilk devre beraber-

değildir. 

Mehmet Ali 1 
Vefalılar döndüler 

Bir futbol müsabakası yap· 
mak üzere Balıkesire giden Vefalı 
futbolcular dün şehrimize avdet 
etmişlerdir. Vefa takımı Balıkesir-

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 7fi ~öyçe or;anı n-:;;:ı-

u~ n • 120 • 
lıdncı • 200 

1 1.mm:ı_. Doktor ~:::~:o• 
1 

Bank& vl'! ,.. "ı.ntı M-!i>e ilirıla~ı 
:: . ~. 1 huııılf tanf ve t hıdır. Tıcarct mtlc· 

'=i Hasekı kaclmlar Lnştanesi Cilt :: rluıtlflno taaefli hakıtınıf 

.. ıl muamelat. Knmhnrn1t:r Kn~nln-r 

A 1 ) ııı lehinede görüyor· de çok mükemmel bir istikbal me
rasimile kar;tılanmış \ e İ} i bir tesir 
bırakmı tır. \ efalılar ' [tıkla rı 
. . 

Amstedram 
Gnlatada knraköy hani dairei mahsusad 
telefon Be)o lu 3711 • 5 Merke 
postanesi itt' ~!inde Allıılemcı ban 
telefon lstu ml ul 569 hernevı Banka 

Tarihi te'eisi 1322 
Merkezi idare Berliu 

T.Uf on Heyoglu 247,248-984.985 

ı·e inanbul 2842.2843 

Banka muamelatı 
ve ka ... alar 

• F' . . :C anı eıınırı. t' 
Er Te ll<'ngı llekımi !: k ılarılarile kllihı adıllilı.l• ve ano-,. :: a ı • . :=c t . =i 11101 ıırkeıler ıllolan, eaDWlıı otuz 

il ev& erım~= kuruıtur •• Devair ve mUCMOMb r.-
·ı ,. ...... _. . ii rr b d f, • • A • :i mı ve illnları, aurlı. melı.t....-erı .,. uuı 
:: ""ur e e .... sk~ Hılal-ı ahmsr ii iraııotetire ıllnlln aantimi yirmi 

ii binası. 1 el· lsıam. 2622 ff ..... . . . . ... . ..... : .... ... . . ' .. . ........... . 



. , LADILİ, 
MÜl\ ASİI İ MEVCUT İKEN 
MİLLİ SErtVETİN ANAHTA- i· 
RINI YABA~CJ ELLERE :::s 
VERl\IEY (iı I i M. Bu CİDAL- HH 

Sernıayesi 30.000.000 F'n ıık 
'f mnmen t'E'di}e eılilnıı 
1'11erh.ezı idar,-. i I tımbul + tdefun hevoglu: . . ::;: 

DE MUVAFFAK OLMAK iÇiN fiH 
1

• 4070, 4071' 4072, 4073, i074 

UC~ŞAN l\IEMLEKETİN FE-' 
DA.KAR VE MÜNEVVER KIS- ,=M 

·ı== . MlliA: ~ 
ifii Mamulatımızın h~r kesr.e malum olan esamisin.,. ot~tırre if!~ 

• daha zikrediyoruz : im 
1-PERTFV ŞURUBU 8- PERTEV DfŞ TOZU iH! 
a2- KREM PERTEV 9- PERTEV ESSANSLAR. mi D3- PERTEV ÇOCUK POD- 10- PERTEV (DO W ER )iiii 

RASi KOMPRİMELERİ öksü-ifü 
- PERTEV KARBONAT rük içinfü! 
KOMPRiMESİ 11- PERTEV BRfY ANTİNİ ini 

5-PERTEV DİŞ MACUNU 12-PERTEV TJJVALErim 
-PERTEV KOLONYA PODRASI iHi 

SULARI 13- PERTEV TIRNAK Cl-fü! 
- kRTEV KiNi~ .KO"f- LASi jfü 

: PRfMELRl 14-PERTEV LOSYONLARJi:!! 
e --mı 15- SUı>ORONO PERTEV (KOLTUK altındaki teri kesmek i;ji 

İçin) i!ii 
.,. :11•••ft4l1J•1••e•••n•••ı•""••ı•••••••••••••••••••:z•!ı•• ••••••••ı•:ı•••••!•••••••••ıc•5••:ı:' 

a: ••• !i.. J:ı :: !!i!!i:! !i!!!!:f ii!i: Ji!!!! i:: E:E: :::::ii:: :!: !::5: i: .!i Hli.!!ii!!i !.:!J!nı. 

Orman ve arazıi vakfiye müdürlii
til~ den: 
'-\airenca Vakıf ormanının Havyar tebe mıntıkası ormanlarında 

iırae edilecek mevkıden bir sene zarfında (500) bin kilo kömür kat 
ve ihrakı faı'tnamesi mucibince 111ayısm 25 inci cumartesi günü saat 
Ola beşe kadar müzayedeye vazedilmiıştir. 

Teliplerin Istanbul evkaf müdıriyetinde orman ve arazi idaresine 
llMiracaatlar.ı. 

• + 
Yedikule ~iade üç ve IS:'Bzlı çeşme civarında bir ki cem'an 

dört kıt'a mezarlığın otları satılacaktır. 
Müzayedesi (1 - Mayıs - 929) çarşamba bünü saat on beşe kadardır. 
Talip olanların lstanbul Evkaf müdiriyetinde Orman ve Arazi 

idaresine müracaat etmeleri. 

• •> 
Beşiktaşta iYy içinde Abbas ağa mahallesinde aşıklar mezarlı

ğ.ınnı otları satılıktır. müzayedesi 1 Mayıs 929 çarşamba günü saat 
ön b-0 kadardır. 

ı 'p olanların lstanbul Evkaf müdiriyetinde O:m&n ve arazi 
idaresine müracaat etmeleri. 

• Merkez efendile dedeler mez rlığının otlan satılacaktır. 
iİ\iıayedesi ( 1 • Mayıs • 929 ) çarşamba günü saat on beşe 

~rdır. 
Talip olaıaların fstandul Evkaf müdiriyetinde orman ve arazi 

idaresine müracaat etmeleri. 

+. 
Oeküduda Bülbül deresinde vakı mezarlığın otlan satilacaktır. 
Müzayedesi 1 Mayıs 929 Çarşamba günü saat on beşe kadardır. 
tahp ola.nlarn Istanbul Evkaf müdiriyetinde orman ve arazi 

idareslfte müracaat etmeleri. 

• • • 
Kuımpaşada Bedrettin mahallesinde Evkafa ait arsanın beşyüz 

meım> mürabbaı mahalli üç sene müddetle icara verileceğinden ta
lif. Ql.anların Mayısın (25) inci cumartesi günü saat onbeşe kadar va
kit Önuan ve Arazi idaresi~ müracaat eylemeleri. 

• <• 
&kaz içinde yeni köyde vaki JÜheda mezarlığının otlan satılaca

ktır müzayedesi 1 Mayıs 929 çarşanba günü saat on beşe kadardır. 
tatrp olanlaruı Istanbul Evkaf müdiriyetinde orman ve arazi idare
~ müracaatları. -

( 

Pazarlıkla Kiraya Verilecek Emlak 
VAI\.IF AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

lng 

Jstanbul. ikinci Vakıf Han No 15117 

i 
• Tstaınl-ul ~:l81, 2382 

Turkiyedekı;ıuheleri 
l:tmir, !:iamsuıı, Adana, Mersin ' 

············' İrtihal 

Elektrik tesisatı deruhte 
Şehirlerin 

~ 
H: 

~=•: 
Her türlü elektrik makinele 

Vakıt tahrir ailesinden A
Sırrı Beyin büyük valdeleri Mir 
nire H. dün vefat etmiştir. CenJ: 

1 zesi bugün Saraçhane başındaki 
1 evlerinden kaldırılarak Edirrıe 
kapı mezarlığına defnedilece)ctir 

ve 
Projeleri tanzim olunur 

Mütehassıs mühe,....-lisler 
~~"'1.~~-nı•~~~-......_.~T;;.;,::;~ 

. . 

Bursa Cer, Tenvir ve kuvvei nıuharrike Türk 
Anonim Şirketinin 

BU Mart 1929 tarihinde akti içtima eden alelade hey,eti 
umumiye zabıtnamcsidir. 

Bursa Cer, Tenvir ve Kuvveı Mubarrike 1 tirk Anonim §İrketinin alelii<le bey' 
eti umumi) esi, Nafia ve İktısat vekliletı celilelerini temsil eden hükumeti cilmhuri· 
yenin mürııhhası, Nafia umumi müdür muavini Ethem beyefendinin huzurlle 
meclisi idare reisi Saffet beyefendinin riyaseti altında olarak 30 Mart 929 tarihinde 
saat onbeşte Galatada Ticareti Hariciye Bankası binasında alı:ti içtima eyledi. 

Mösy ti Rodieı- ile Mösyö Hııns tamifi ara.ya ve Salim be, de kfttipliğe intihap 
edildiler. Gerek bizzat, gerek bilveklle temsil edilen hisselerin aQ ... di on dokuz bin 
yedi :ruz on yediye bal~ olmakla, içtima usuli dairesinde nılin'akit telakki cdilmia 
ve hey'et berveçhizir ruznamenin m\ızak.ereaine iptidar eyledi. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare rapor· 
2 - Mw-akıp raporu 
3 - Bil!nço ile kar ve zarar hesabının tasdiki ve meclisin ilıraıu 
4 - Meclis tarafından yeni bir aza intihap \iC tayininin tasdiki 
5 - 1929 seneııi için murakıp tayini ye aidatının tespiti • 
6 - Ticaret kanununun 323 ve 324 Uncil maddelerinde muserralı mezt111ivetlerin 

mec):<ıi azae1na itası hakkında meclistı sal4hiyet 'erilme.!İ -
umınmei mliz.akerat hakkınd~ hic bir itiraz dermeyan edilmemekle reis 

beyefendi mUzakerata iptidar edildi : 

Birinci karar : 
Meclisi idare ile murakıp raporlarımrı ıcıraatinden sonra ney'et, 1929 senesine 

ait hesahaf ile biliintonun ve kôr ve Z.'.11'8f besaplarnıın •udikinc ve meclisi idarenin 
muttefikan ibrasına karar vermiştir. 

İkinci karar: 
Meclisi idarenin 28 Teşrini evel 1928 tarihli ta) inini tasviben, Doktor Talat 

Saım beyefendi, hali hazır meclisinin sal!hiyetinin inkiza edeceği müddete, yani 1931 
senesi aleliiade heyeti umumiye içtimaına kadar, meclisi idare azası naspeyler. 

Üçüncü ·karar 
Heyel Mustafa Hayn bey efendiyi, 1929 ıenesi için murakıp nasp ve tayin ve 

senevi tahsisatını 150 •Yüz elli· Türk lirası olarak tespit eyler, 

Dördüncü karar: 
Heyet, ticaret kanunıınun 323 ve 824 lincU maddelerinde mUserrah mezuniyetlerin 

meclis azaınna itası hakkında, meclisi idareye sali.hiyet &sına müttefikan lr.aım verir· 
Ruznamei mttzakcratta baıka bir madde mevcut olmadığından celscve hitam verildi. 

30 Mart 1929 tarihli fevkalade heyeti umumiye zabıtnamesidir: 
Bursa, Cer, Tenvir ve kuvvei l\Iuharrike Turk Anonim Şirksti hisaedarııııı, nizam· 

namei dahilinin 30 ve 36ıncı maddelerine te..; fi kan, fevkal§.de heyeti umumiye halinde 
30 Mart 1929 tarihinde saat on altıda Galatada Ticareti Hariciıe Bankası binasında 
tüttı içtima eyledi. 

Nafia vek&leti celilesi m\idiirü wnuari muavini Ethem beyefendi, Nafıa ye İktisat 
vekAleti celilelerini temsilen hlik6meti Ctimheriye Komiseri sıfatıyle içkınada haaır 

bulunuyordu. 
Niıamnamei dahilinin 34 Unciı maddesi mucibince. meelisi idare reisi Saffet bey 

efendi, heyete riyaset ediyordu. Heyetin içtima& daveti, nizamname! dabiliııin 32 Hı.ci 
maddeei a ... ldhmn.a tcvfiı..on •ikdam• ve • Vabt gıuotcleri ile illrı edilmiıti 

Ne~riyatı mezkO.re bittetkik, da,•etin ıeldi nwmiai dahilinde ve mttddeti kanu· 
niyesi zarfında yapılmı~ oldufu tebeyyttn eylemiotir. 

Hissedarlar tarafından ima edilen hU3Ur varakuının tetkikinden de mtistebe..-ı 

otacağı vıırhile kanııni nisap basıt olacafuıdaıı ve mevC11t hiuedartar vacibülihticaç 
olabilecek bir ~ek.ilde müzakerata devam edemiyecekierinden heyeti umumiye fevkaJa
de olarak aktı içtima edememi§tir. 

Sermaye tezyidi beyannamesi 
Bursa Cer.tenvir ve Kuvvei Muharrike TUrk anonim şirketinin Ticaret kanuniyle ~ir· 

ket esas mukııvelenamesi abkimına göre 20 biri nci kanun 928 tarihinde toplanan 
bissedarbr &ey'eti mnumiyesinde fimdiye kadar yilz bin lira olen ~irket aermayesinin 
dört yliz bin lira daha arttmlaıak bet yliz bin liraya çıkardmaıtna karar verilm~ ve 
bu suretle arttırılan sermaye mıktanD!ıll tamamen teahbut ve ödeııdit) bıı bapta it& 
edilen banka mektubuyla lrumaer raporu Ye tkwet kanununun 391 inci maddesine 
tevfikan meclisi Klare ve murakıplar tarafından imza edilmiş mtitterek. beyanname ve 
di~er kağıtlardan anlaşılmış ve sermaye artmasmm ticacet kanuaıyla §irket muka\'Ole
namesi hiik timlerine muvafık oiduğu görtHmli~ olmakla keyfiyetin tescil Ye ile.ın ifio 
ticaret kanununun 391 inci maddesine ha41'fikan bu beyanname verildi. 

satılır 

Kıymetli arkadaşımızı ve ke
der görmüş ailesini taziye ederiS. 

----------' Allah gani gani rahmet eyli~ 

hillt m baasi 
Ankara caddesinde 

raman zade hanı altında N ~ 8 
Bu kere yeni celholunan Türkçe hurufatla 

~at~aamızda gayet nefiz surette her nevi ta 
ışlerı yapılmaktadır. Ezcümle ticarethanelere 
mahsus fatura, bono, çek, mektupluk kaat ve 
zarf, kart adres, davetiye kartdqvizitler maden 
ve. l§stik üzerine mhür ve damğalar . imil 
edılmektedir 

Bilh~ssa doktorlara mahsus reçete kağıdı bin adedi iki 
bt~~k /ıraya, ve melıtıepliler içun JO:J ıdet kardövizit nefıı 
kagıtlara matbu olmak lizre 75 kuruşa ye. ılmaktadır. 

Taşradan vuku bulacf1 k ~ıpar şler gerek 
ıyat ve gerek nefuset da müşterileri 
ıııemnuıı edecek surette ınıal ve serian irsal 
oluıımaktadır. 

Ve muhtelif > 
renkler üzerinde 

etiketler. 

TERBiVE 
Köy muallim mekteplerine mahsus 

Mtiellifi: 

lbrahim Aliiettin 

neşredDHdla 
Fiab : 50 kuruş 

Müracaat mahalli : 

DEVLET MATBAASI 
Satış yeri 

Galata İthalat Gümr:Oğü Müdir:i.yetinded 

AA-aç mobilye kanape dolap masa ve saire sandık 
Hint yakı 

n 
Dile.ilmiş pamuk torba toprak heykel kokulu su ., 
Mantar ıl~ui tapHı 
Kalaylı kurşun ~ioe kapağı 
Eczayt tıbbiye 
Kahve nümuneleri 30,850 kilo 
Demir 11&J lewha 
Arabac1bk edevatı 
Matbu reklam kağıt 
Toplama pi~ 16 kilo 
5542 adet keçe erkek ıapkası 

• 
• 
" kap 

• 
• 
• 

çuval 
kap ve sandlk 

Adet kir 
10 
1 
1 
1 
2 
2 
~ 

l 
f Feriköyünde Ayazma ve Akasya sokağında 41·14 No. hane 

Feriköyıindt. Sakız ağacı caddesind,e 50 ve 13-15 ve 75 · 77 Na. 
lıaıJe M<Ja dükkan 

Pangaltıda Fransız mezarlığı karşısında 115 No. iki oda bir mutvak 
Beıyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Arabacı sokağında 19 

»>. ~ 

1928 HESAP DEVRESi~~ AİT OLMAK ÜZERE 31 KANuNU 
EVEL 1928 TARİHİNDE TANZİM EDİLMİŞ BİUNÇO 

18 • lıuu erkek şapk .. 
Elvan pamuklu ipekli döşemelik 
Şapka hu1111 

• 
• 
• 

)6 
1 
1 
ı 

/Jıotk.ıa,ıa Şenlik dede mahalle.sinde . Yeniyol sokağırı<M 39 ve 
4:1. do. haneler 

fJsküdarda !hsaniye mahallesinde Çiçekci sokağında 4-6 No. hane 
Bamatyada Hacı kadın mahallesinde Sulu manastır caddesmde 

Jlm-145 No. hane 
Çakmakcılarda Kaşıkcı hanı üst katında 13 No. oda 
Mırcanda Tığcılar caddesirıde J,,ıameli h.anda 10 No. oda 
Mahmut paşada Kürkcü hanı üst katında 38 No. oda 
(ktr3ıda Pıisktilclilerde 13 ve Yorgancılar da Hacı memi~ soka· 

ğı'lidu, 22 ve Alemşah sokağında 6 ve Sahaflarda 95 ve Gelinci.k 
ıokagında 25 ve 28 ve 30 ve Hazırcı.larda 5 ve 6 ve Çadırcıla1da 
44-50 ve 48-42 ve 60-51 ve 70-66 ve 80 No. dükkanlar 

Çar6ıda Bedestende sağda ikinci adada 46-47 No. dolap kanailı önü 
Üsküdarda :Murad reis mahallesinde Silahdar ağa bahçesi soka-

ğında 56 !ııo. maabahçe kulübe 
Boğaz içinde Kireç bumunda iki adet set mahalli 
Müddet: 6 Mayıs 929 Pazartesi günıl saat on dört buçuğa kadar. 
Yirmi gün mıiddetle ilan edilen ballıda muharrer emlakin pazar· 

lıkla kiraya ıerilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler 
§artnameyı olwmak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermi-
yarı e, ıçirı 1 taı bul Evkaf müdiriyetirıde vakıf akarlar müdür-
lüğline ilan olunur. 

Evs z /atı hakkında malumat almak isteyenler müza 
•nr ol· •· "~. 

Mevcut ve alacaklar 
iptidai tesisat T. l.Ouı 901,754.,19 M 
Rasredilmi§ hususi kıymetler • • 81,318,65 1-! 
Mevkuf kıymetler • c 6.\6a\52 1-4 
letifası kabil kıymetler • • 47"4640.06 
Me.cnt ktymdler .. c s,:iOO,M 
Nanm hesaplar .. c 96,03'1.88 1.Q 
Geçen hesap devrelerine dt zarar • • ~ 
1928 hesap devresine ait zarar .. • ~48.\00 H 

~'88M 
Borolar 

Sermaye esk.i hisse senetleri 100,000 T. Lhuı fıOO,OOO 
kaydedilen yeni bisseler '°°·000 

lmhalar için ihtiyat akçesi c • 58.748.~9 
Bankalar c • 1,006,205, 78 
Muhtelif alacakhlar c c 9,as9.'19 M 
Bayiler • • ıg_914,d6 
·Nazım hesaplar • • 10.414,67 

ı:noa;asa,AA a:ı 

••••••••••••••••••••••••••• 
Wiener Cottage Sanatorum 

Wien, XVIII 
Dahili ve kalp hastalığı tedavisi için birinci sınıf müessesedir. ı 
Fennin en son metotları ile şeker hastalığının tedavisi 

ve zaiflanmak için tedabir ve ilaçlar teşhis ve tedavi için 
fT odr;rn teı:;~?t, .+ 4>+ 

Pamuk oorap 
ipekli pemuldu torap batı 
Yün lcumir 
M6stamel "l)'ayi zatiye 
Tereyatı 
Talk tom 

• 
• 

• 
• 
• YGnlil pamuklu pel\lf • 

ıN ad.t aitindir şapka • 

1 
1 
t 
ı 

1 
1 

f 
Sargılık lclA"tt balya 1 
Maldnah oyuncak • 1 
Ser~hk kltıt aandil: ı 
Panama taklidi hasır şapka bp 1 
Tel kalbur sandık t 

Kuru çeşme antrep09unda mevcut balada cfneleri yaıtı ~ 
dokuz parça eşya bili sahip hükmünü iktisap eyleditfnden t3-f-
1929 tarihinden yirmi glin mfiddelle müzayedeye konularak 4 Ma,-
929 ve anı takip eden satış günlerinde mahalliQde satı ...... 
ilin olunur. 

Poktor A. KUT J YEL 1 .,!!!!!!!!~!!!!!!!!'!1-!!!!!!!!!1!! .... _.., 
Elektirik llakineleriffe _,sojulc· 28 Pazar 

fuğu, idrar darlığı. prostat. ademD~· 
tidar ve bel gevş6klil}i, cilt de firen 
glyi ağrısr.ı tcd \'t ::ıdw • larax~de 
tlörekci fırım ~ır:t~ırıda 'Y' .34 . 

Tııln Öile İkindJ Aqam Y.,... 

8,30 12,12 16,02 19,0l IOP a.U 

2S a.::.ı, •) l l'> 00 ı,.: s,to 
-·- '·--~ - -::::.---~ 



Seyri sefain 
ır~,.a•••--ıc _Merirez Acentesı : Gala ta 

6P1ü batında. Beyoğkı 2362 
b $u.be Aoentası: Mes'adet 
auı altında. Istanbul 2740 

TllABzoN BİRİNCİ 
POSTASI 

29 
( C~MHURİYET ) vapuru 

G Nzsan pazartesi 12 de 
I alata rıhtımnıdan hareketle 
leholu, Sam on, Gireson, 
d rabzon, Rize ve Hopaya gi-
. ecek ve dönüşte Pazar iskele 
l~le Rize, Sürmene, Tra ıon 

0•reboıu Görele , Gireson , 
z rdu, Ünye, Samson, İnebolu. 
<>nguldağa uğrayarak gele

cektir. 

Hareket günü yük alma
lrıat. 

V}''Valık sür'at postası 
s:1ARMARA)Yapuru30 ~isan 
~ 17 de Sirkeci rıhtımın
~ hareketle Gelibolu Çanak
habj Küçükkuyu Edremit Bur
~e Ayvalığa gidecek ve dö-
111't mezkur iskelelerle bir-

e ~tunoluğa uğrayaraktır. 
~ Gelıbolu için yalnız yolcu 

ır yük ahnmaz. 

lınıir · Mersin sur'at 
postası 

"(lWAHMUTŞEVKETPAŞA) 
~P\lru 30 Nisn Sah 12 de 
l~lata rıhtımından hareketle 
~~ir Antalya Alaiye Mersine 
ı\1 .. :cek ve Taşucu Anamor 

aıye Antalye lzmire uğraya. 
tak gelecektir. 

.J Fabrika ve Depoya elver\s\i '-'e . • 
nıı; kenarında kiralık bina: 

.. Türkiye seyrisefain idaresi-
11e •"t 
l'la 'd Azapkapıda deniz ke-
tlv: t ~a~rik~ ve depoya 
berab' 1 k~.gır bana bahçesiyle 
ki er uç sene müddetle 
d;a?a Verilecektir. .Müzaye 
~l 31 11 Mayıs 929 tarihinde 
~l>dacağından isteyenlerin o 
dn

11

1 
.. ~~t 16 da levazım mü-

r ugune müracaatları. 
a·· .. 3 Suyuk Ada iskelesinde ı, 

d~kk" 61 7, 8, 9, 11 numaralı 
ıı~ ın:nlar bir yahut iiçer se
ti Udde le kiraya verilecek
~:· Müzayedeler 8 Mayıs 929 
da~şa?ba günii yapılacağın-
14 t ısteyenlerin o gün saat 
ltıii e le {azım müdürlüğüne 

tacaatları. 

~ lip suı 
Serk: h nıahakeıııesinden : Mü<ldei 

diıı~ iti~ ef, vekili İsak Aciman efen· j 
ta~ b dei ale1hanm 1\Iaryam ve Ho

~11.•ı:ııınıar .şayıan mutasamf oldul,Iıırı 
~- <\Oyd 
~\'erd· e Osman ağa mahallesinde Hu-

'c lo 
1 SOka~da atik 9 ve 29 cedit 9 

~-bi~ No maa bahçe bir bap hanenin 

~llıı · taksim ise taksimi dei;ilse şuy au
~ ızaıeai 

seıe . zımnında furuht'Je esmanm 
~il tine o" • 

11\'elt&ı . cOre teuı ve tahsimi talebini 

~ll e tkaıne C\ !ediği davadan dolayı 
tr teler f 

lıısad • ary:ım Aınerikada ve Horop 

bııı~d a lllahallı ikametgahları meçhul 

(ı~ .... Ub dola~ ısile iliinen teblirrat icra 
~~ o 

"'tıe ~e ınezbure !er bizzat veya bil-

aı,,11 ~ulunrnndık'arındaıı haklarında 
İltııe11 ~1 ittihaz ve bir nıah müddetle 
~ tebliır.· 

' "tiı karargir lm!unmuş olma'1la 
lıt l:tıuh o 

&Unu akeıne 30 Mayıs 1929 Peqem-

deı ~ saat 1'4 de talik ve i bu mud· 
te1 1nda ·r itle} . 1 ıraz ·dcrek muhakeme' e t erı ..,.,. . 

tıdernı . )al ut tarıın::ınnr!an ,eh.ıl 
~J.l edıkieri taktirde iddia ve vakıfları 

etnı· 
ıı d I§ addedıl ce.;i gibi muhakeme· 

t 1 gı}al eıı dcHını olunacağı 
l[;ak 
~m lınak ~zre ilan 

811.ta A.h .-----
tıı ı den dnıet ı,ı ı ıc! ıt cl ıı: Bir <le-

k.a ola ı mahcııı bulunup frub. 
•tı tar ven) , 
11, ~ ll\·a 

1 
en be"' 3' ı.lz adet aah:ımiz 

'1"~< C !!Pi 
' 1l trıp k ıfo lelin L :\fans 

i\nba • 
1 .. nt 11 t ı~tnnbulda 

usu L 
a n L·ud da furuht olu· 

ta 

~atoiok 1

1 iter & müna-
ltasa .. inlarl: -. 

Esas numarası 
81 
16 
75 

Mevkii 
Kadıkötünde Kuşdilinde dere kenarmda kahvehane mahal!., 
Şişlide Büyükdere caddesinde 386 No. garaj 

Tem inat mikdan 
4(J r·······F;;&kbfo!;:::~~~:·:;t:;;i;.;:· · · ···· · 

110 
Kandillide Vaniköy caddesinde 1 No. hane. 
Sirkecide sabı.k Hocapaşa .Maliye şubesi binası. ;ı 147 

110 20 Büyükadada Rıhtım ca idesinde. 46 nu~ralı. dükkan. 
Bala.da. muharrer emlff/.:. pazarlıl~kt kiratya verileceğinden taiipl.erın Bankamıza müracat eylemeleri. 

E_ _ lak ve Eyt~m ban rasından: 
Satılık çayır otu 

Çırpıcıda kah,•e ittisalinde tahminen 200 di:miim mıkdannda çayır otu 29 · 4 · >~9 tarihine müsa
dif Pazaı·tesi günu pazarlıkla satılacağnıdnn talip)eriıı yevmi mezkfırda saat on altıda şubemize 
müraeaatları ... 

rrrn; l!Zllll!.!:U.HS.UU ~Ul'.U~ .. ~ ~ ll!ll'!.~:~::~,!!,l'll!!.ll~U~.!1.!;:ııv4•~• o ·~ifüi) 
rr;:,~.I.?.5-:::ElifE.~'r-""">'"'-'~~T. • ~' ==ı;:: ~·=-~--:ı?L- ';;r:..ı..-r.ı...-...L.~'m-'-...,....-" ,'511 .. t~~·"' ~ .. •c ••n"71rnll••' .. u-.... . m:'iV11••••'"' .... .r •il• ••Ti'tiiıfili1'irnniTIM•ill'i'l'S'i . .-

li ~LTDN~O ~~VCIK ,1 
s:n TAY YA R E PİYANGO .S U 
: f. 
:~ 4 üncü KEŞiDE: 11 MAVISTADIR. 

~! BCVC iKRAMiVE: ... . ~ 
4 5,0 O O Liradır. 

15.000D ~ı ~ V~ O ~A : 20.0000 

~ 12.00 0 10,000 il.. D ~ IA iL OIK ı 
~fi DKIR?AM nv~~E:JRl v~ 10.000 

' U~Al!..011<:~ ~ D ~ MtbJJ~FAT. "' 

iiB keşidede ceman 3,900 numr 
~ kazanacaktır. = 
~ı: lira 
~,g·• ~H?E~···~~~~j-·· ~·· 'IL~~~ı;..~qy2.,~~1fil\l ~;~ ~.~."11-w~llt?. .. ~ ..... -..a df-.'tt-.-=t•ı~7ffft#.ilii 'fiiffinrin"iilir«r.anı.1i •••• r.7i- •••• ~ 

MÜZAYEDEYE V AZOLUNAN Emlak 
Vakıf Akarlar müd .. rliiğüden: 
Çenp:el kö" ünd(' kııleli cfllldesinde 33-86 Ko hane. 
Kandillide ruın kilisesi sokağında 4 No h.ıne 

Gıılatacle kemankeş Kara Mustafa paşa mahallesinde Cami Qerif havlusunda 
24 No mektep. 

Erenk<iyUnde Caddebostnnında Bağdat caddesinde 276 No hane. 
Alem da~ında Sultan çiftliğinde hane. 
Alem dağında Sultan çıftliğinde 34 No hane. 
Haydardn Hacı 1'crlıat mahallesinde İrfan zade sokaj!'ında 11 'No Ta§ mektep. 
Eğri kapıda Molla ıı kı mahallesinde 7 No hanenin meşruta haneden ma.adıı 

diğer aksamı. 

KaragllmrUkte Knrab:ı~ ınııballesinde Altay caddesinde 73·71 ve 23 No mektep 
P ıııe~ruta hane. 

\ eznacilerde Camcı Ali mahallesir:.de tramvay cadde•iııde 94-80 , o dul\ kan. 
Cnkmakcılarde lıüyük Yeni han derununda 13.53 ve 55 •·o iki dııkldin 
Çnkmakcılarda Yeni han ımkağmda 37-33 No rfukklin. 
Tophanede Sıılıeyil bey nuıhallesinde Topcilar caddesinde 551 No dUkklin. 
.Buğaz içinde Kanltcada cami şerif havlusunda 8-10 No <liikkiin. 
Beı terbeyinde Kuplücede namazgah ittisalinde 79 No baraka ve çıı.yır. 
J(uzguncukta Çarşu raddesinde l~l-27 No dUkkun nıaa arsa. 
Ortakuyde bu~ uh. Ayazına caddesınde 4 ve 6 No dtikkanlar. 
Kt1çUk Çamlıcada Mecdiye mahalle!!inde Faik hey sokağında 19 No dükk.!n. 
Çakmakcılarda bU)hk Yeni han orta katında 20 No oda. 

A;asof;ai s::ıgiı· mahı:ıllcsinde Mehmet pa§ı:ı medresesi sokağında 13 No oda 
a ta,..lık. 

Çenberli tıı t::ı atik Ali paşa mahallesinde So1ci hanı derununda 13 ve 14 No odalar 
Kar~llmr ttte Karab" uıshallecinde çeilme ve helalar lızerinde oda. 
A,, aıısaraydcı Toklu İbrahim dede mahallesinde korucu Mehmet çelebi sokağın· 

da türlıe odası. 
Sı,Jide l\Iccdi.., e k:ırl esinde iki oda. 
• :ı; • 

!\nadolu hı~ıırınrla Gökruda gazino fevkınde oda. 
Beyo~lundo ~alı kolu mahallesinde merdıven. sokakta 2, 4, 6 ve §ah kolu 

soka"ında l, 3, S No arsalar. 
Kumkapırla kurkctı ba~ı Süleymcıu a<?a mahalleQınde taşrılar caddesinde 14 No 

arsa ve iskele C!ı<lde iııde mruı baraka ar e. 
~ıtı mermerde Hacı demir mahalleı:ıınde Cami sQ}iağ nda 12 No arss 

Kiralık oda başılıklar 
Çakm:ıkcıınrd:ı bu}uk Yeni hanın oda haşılıgı ile oda \'e dt!kkan ve barakalar. 
Talıtakalede rustı>m paşa mahallesinde B l kapanı hant oda ba~ılık ve kahveciliği 
Çenlıerli ta.ta ~ofcu hanı oda başılığ · e lS. :No can:ek!in 
Müddeti mtiza) ede: 26 Nic;an 929 taı:ib.inden 18 :\!o; ıs 929 Cumartesi gunUne 

k~M , 
Bnlô.da muharrer emlak kimya verilece inden mı.za.., edeye ''azolunmu.tur. Talip-

lerin ye\ mi ihale olan son gunüıı ~aat on dort buçuğuna kttı ar §artnameyi okumak 
ve teminıı.tı muvakkate ita "derek müzayedeye i tır k etmek Uzre Ietanbul Evkaf 
wlidlır!Uğunde vakıf Akarlar mudurltiğtiııe mılracaa lıır il6ıı olunur. 

EYsaf ve nıuştemillitı h:ıkkıı da ı~ııltl.~at almak eıevrnle.r bu müddet zarfında 
miizıı~ ede o<la~me. milracaat ederı-k t>ı'.l'ı nııaıl rnpcıılıırıuı ıııehilirler. 

ı<orclo.rı. Jbe?·Lı.j ır ıa.Jl. .... kali 
Fevkalade 

kisi 

Rali iskelesinde inşa olunacak muhafaza kulübesi bir haf ta 
mı1ddetle ı•e pazarlıkla münakasaya konufnp1ştur. Talip zuhur etme
diğinden bir hafta daha müddetle 'le pazarlıkla konuld1L. Taliplerin 
keşif ve şartnamesine ittila husuliınden sonra depozito afiç<'lerilc 
munakasa günii olan 4151929 günıi saal 14 tc muhafaza Mlldiri· 

t komis ona muracaatlan. 

Alominyom ve sair 
madenleri parlatmağa 

mahsus cila 

~J!' QJ:rP 
~ 

Bütün bakkaliyelerde sabhr. 
Umumi vekili : Galatada Voy

vada han 7-10 numaralarda 

:RIŞ.A~ 
V"C>LF' 

Posta kutusu: Galata 447 
* 1 , 

CÜVELER~ 
ve diğer haşaratı 

-- ... -- c LD1UR 
KOKUSU StHHf 

.. -~VE ~ATlFTİR --

Be!soğukluğu frenği 
olar•larm nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kafi 

olarnk eski 'e ~eni helsoğukluğu, 
frengi, idrar darıı ·•ı, bel gevşek
liği ve mesane ve biletimle kadın 
rahatsızlıkları tedavi olunur. 

Beyoğlu Toli:atlıyan yanında 
mektep sokak N 35 Tel: B.O. 3152 

A{~1'ErGR0 
Jnet.... rApolo ve 

eıtlr c'\ne tıraf t>ı• 
çaklarını,.. bileyen ~ 
bu şayanı hayret 
kfrçu'"k makin~ ea- • , 
yesinde sureti da· 
ımede yem bir bı-
çakla tıraş ol~ut 
gibi bir zevk h1&~· ,...... 
ettirir . ~ ~..,, 
Her ıerde satdtr' -r.--~ 
Umumi Acentaları : 

Burkhard Gantenbein 
ve ıurekilsı /stanbul-Oalalo 

KRA}"'ORT LAKSATİF 
Müshil sakızı 

1ı' awf ord's 
Che~,.ing Laxa1ive 

n e} i Ameı Kan sakııı gayet lezzet· 
On adedi ihtmı eden bir kutunun 

f atı 20 kuru§tur. 

l ve ya iki cakız 60 gromJık hint 

yıığınm tesirini ~apar. 

Öksürüğe karşı sakız 
•Kravforıl Conglı Cum• 

ök;.;UrUk. boğaz ağrılarına karşı pek 
fa.ideli ve lezzeti lftfif olan bu sakız bil
hassa tutun içenlere tavsiye edilebilir. 

BlitUn eczaneler ve ecza depolarında 
sablmaktadır. 

Türkiıe vekili umumisi: Rişar Volf 
Galatada Voy\"oda han 1-10 posta kutusu 
447 Galata 

I ııtanhul Aslı~ e mahkemesi ttçUncU hu-
kuk dair s;nden: llnıumi hıtrptıı. askere 

ec,·ko unarak ş:mdiy'-' Kadar gelmeyen 

Kaııınıpa~da Lacı Ht.:srev mahııllesi Arap· 

lar sokajtı 13 No. lı hıın de rnukrm Zenci 

H"akkı efeı:ıdınin gaipliğine hUküm itası 
talehile karısı ErniM haıırm tarafından 
açılan dava Uzerine gaip hakkmda maJQ. 

matı bulunanların mahkemeJ i haberdar 

etmek Uzre hır sf'ne müddetle il ınat 

icre•ına k rar Hrilm;~ olduRundan birinci 

dıfa olmak Uırc ilan olunur. 

·~·······································~~~·~~ .......... . Ölçm_-:ı kıtaatı için çeli~ şirit,. kalem k.utusu, mink:ıle, teodorıt ve !llireden ib~ 
s.ü!tı~ kalem malz:emeı fennıye paznrlıkia satın alınacaktır. İhalesi 28-:Niaaa-9 

pazar gllniı '1Mlt 15 te yapılacaktır. Miktar ve c\·eafiarı ve şekilleri şartnamede yaı. 
dır. İtaya tlllip olınların teminatla.rılc birlikte komisyonumuzda bulunmalar. ilin olu l 

Ankara bliyük erkim harhiye matbaası için bir arlnt tıtbi makiııası ile bir 
ınotor kapalı zarf usulile münakasaya konmu§tur. İbıı.le;;i 29 Nisan 929 puart 

gunu ııaat l~ te komi yonumuzda yaı: lacaktır. Taliplerin şartname suretini kom: 
nd~ almaları ve kataloıuou '?örmeleri ve tel.Jifcamelerini şartnamedeki t~ iha;.ı
komuıyoo riyasttine vcrmelerı il§.a olunur. 

O rdu i9in yerli mamulatından 1,200000 metre çama ırlık (Bez) kapalı urf utu 

aatı.ı:ı a\ızıaoakhr. İhalesi 13·5-929 gunü sut 14 tlir. Şartneme ve nwnuneeini g 
reoo\:lcrın her gün ve munakasaya i~tirs.k edecok talipler yevmi ih&lede ıuuayye. 
nııattan evci teklıf ve teminatlarile birlikte Aultarada meıl\ez ~tın alma komilyouaaa 
gelmeleri. 

O rdu ipin .yerli mamulallndan 40,000 metre boı renkte kaputluk kumaı kaP'lı 
mrf u•uhle aatıo alınacaktır. İhale!i 16 • 5 - 959 gunii saat 14 tur. Şartrıauıe ve 

Dllmunesini göreceklerin her gün ve munakauya iştirak odecek talipler yenni ihalede 
muayyen saattan evvet teltlif ve te'rniuatlarile birlikte Ankarada merhez üt1n alma 
komisyonuna gelmeleri. 

J htiyacatı .a~keri):e i.ciu iki yliz elli ton lavemariıı kömııril pazarlıkla alınacak. ve 
pazarlığın ıhalesı hır Mayıs 929 tarihillde çaqanba gilnii saat on dörtte komityea· 

da icra edilecektir. Taliplerin §artnamesini koıııisyoudıı gormcleri ve puarlığa ifürak. 
etmek isteyenlerinda şartnamedeki tarzda teminatlarıle komisyonda hazır buldnmaluı 
il An olunur. 

20()()tane fildikos fnnile ile htanbul yoklama mUdurlUgli ihtiyacı igiıı 22 kalem 
malzeme ayrı ayrı şartnamelerle ve pararlıkla almacaktır. tbılesi JO.Nlauı-

929 ealı gUnü fanilelerin saat 14 te ,.e 22 kalem ma.bemenin saat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve ihale gUnilnde teminatlanle komiıyonıamuza gelmeleri. 
M erzifondaki kttat _v~ mlieıısesatın . sığır. eti kapalı zarfla mönakuaya konm.uıtıu. 

. il Mayıs 922 tarıhınde cumarte!lı glıni1 saat an beşto Memronda satın alma ko
mısyonunda yapılacaktır. Taliplerin iartnamelerini mezkur komisyondan almaları ve 
Samson. Çorum, Amasya komisy onlarrnda şnrtnameleri mevcuttur. Okumak isteyen· 
!erin işbu komisyonlara ve teklifnamelerini vermek isteyenlerinde Merzifo~da askeri 
satın nlma komisyonuna mllracaatları. 

... ·~ı~k~tihi'~;k:::;; ·;;;;~~i::.~ .. k~::.i~;~~~~da:l 
Askeri film m•'rkezi için beş bin metre Pozitif ve Pate Kodak marka film pazarlık 

euretile defaten muba> aa edileceğinden taliplerin 29-4-929 Pazartesi günü saat oa 
beşte Pankaltıda harbiye mektebindeki komisyonumuza mtlracaatlan. 

Halıcıoğlu lisesi için urar ve ziyan ve farkı fıatı ifayı taahUt etmeyen mlitahitleri 
nnm 'e hesabına olarnk 500 adet olçU Uzerinden kaput pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 30- 'isan·929 sah gunu saat 14 te harbiye mektebi ~ emekhane]eri 6ntindeki 
pazarlık mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname için ve numunesi için ko
misyonumuza mUracaatlan ve iştirak i~inde pazarlık mahallinde hazır bulunmaları 
illin olunur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••• f Üçüncü ·kolordu satınalma komisyonundan ı 
·············~···········································; K uleli. askc~i lisesi bill::ıs~nın ber .. m~cibi keşif tıımiri a_leni munakasaya konm11t· 

tur. ıbalesı 7 Mayıs 929 Salı gunti saat U de komuıyonumuz müzayede salo. 
nunda yapılacat, tır. taliplerin §artname :.ureti musaddaknlannı ) irmi kuruş mukabi· 
inde koınisyonumuz<lan almaları ve ~ evm ve saatı rnuayyenei ihalede ıartnamede 
>azılı olan şekildeki teminatlarile kumisyo münakasa ealonunda hazır bulunmaları. 

ilan olunur. 

K ol ordu kıt'atı ihtiyacı içUn yirmi yedi bin iki yUz kilo dört kalem yaş sebr.e 
kapalı urf Usulile munakasaya konmuştur. İhalesi 30 Nisan 929 Salı gilııti sut 

on dörtte kom is~ onumuz rnuuakasa salonunda ) apılacaktır. Taliplerin ıartııame sureti 
musaddaknlannı komi ~ onumuzdan almaları ve teklifnamelerini şartnamede muharrer 
olduğu tarzda imla 'e ıhı.ar ile şartnamede l azılı bulunan §ek ilde .,.e yevm ve salt 
muayyenei ihaleden mukaddem makbuz mukabilinde komisyon riya.setine vermeleri 

illin olunur. 

~····························· ....... ······.-.. . .-. ........... ~ ................ 
J .................. ~.e.f.te ...... r~d~a~r~lı!t+'k ..... ~il~a~n ..... ı ..... M><I~~~~~~-... .. 

SATILIK ODA 1 DÜI<KAN 
Uzun çarşıda saman 'iranı sani mahallesinin uzun çar§ı sokagında No 1()4.305 

muhammen bedeli 1362 lira dört senede dört taksitte tahsil olunacaktır. Müı.ayede 13 

Ma~ ıs Pazartesi gUnu Defterdarlıkta y:ıpı\ncaktır. 

SATILIK ODALI DÜKKAN 
Veınrcilerdıı Kalenderhane mahallesinin \ eıneciler okağında No 129 • 131. 8 

katta R oda 1 mutfak l halli l taraç.a) ı m ıştemildir, muhammen bedeli 5260 lira 
olup mlıza ede kapalı zarf ııculile yapılacaktır. Talipler 394 buçuk liralık teminat 
makbuzlarıltı. teklif namelerini 13 ~la) ıs 929 Pazartesi gUnii İstanbul Defterdarlığında 
müteşekkil kom İs) ona vereceklerdir . 

SATILIK ODALI DÜKKAN 
Uzun çarşırla hrzzazt cedit mnhııllcsinin Uzun çarşı sokağında No. 147-278 mu. 

l:aınnwıı lıcdııli 1362 lira olup dört senede ve dort taksitte tahsil edilecektir. Muza. 
~ede 13 i\In~ ıs 1929 l 'azartC'si günu Defterdarlıkta. yapılıı.caktır. 

SATILIK EV 
Uzun çarşıda Samnn viranı sani mahalle!!itıde ·o yeni 94 eski 315, 3katta on 

iki ocl:ı 3 kömUrlUk 4 halfi 2 ınutbak 2 sofo 1 hamam 1 taşlığı mUiitemildir, nısıf 
hisse•i satılacaktır, muhamme.1 bedeli 2270 lira olup sekiz senede sek.iz taksitte 
tahsil olunacaktır, muzayede 13 Mnyıs 921.ı Pazarte;ıi gılnU def!!rdarhkta yapılacaktır. 

SATILIK ODALI DÜKKAN 
Uzun çarşıda İbrahim pa~a mahallesinin fincancılur soknğrnda 'o. 22-14 muham

men bedeli 1702 buçuL. lira olup mUı!i' ede 13 Mayıs pazartesi gUnU Defterdarhkta 
yapılacaktır. 

SATILIK ODALI DÜKKAN 
Uzun çar~ıda No 121 • 308 muhammen bedeli 1362 lira olup dört senede dtırt 

taksitte tahsil olunacaktır. muıavede 13 Mayıs l 929 Pa7..artesi gunu Defterdarlık ta 
) apılacaklır. 

SATILIK ODALI DÜKKAN 
Beyazıtta Emin bey mahallesinin okoular ba~ında No 41 bir katta 1 odası 

vardır, Nısıf hissesi satılacaktır. Muhammen bedelı 500 lira mtizayade 13 Mayıs 1929 
pazartesi gUnü Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 638) 

KİRALIK FIRIN 
Silahtar ağada Fil kbprUsU karşısında ı f'.io. senelik kirası 100 lira, mttzayede 

pazarhlt suretiyle 2 Mayıs 1 29 da ÜP.lteTdarlıkta <1291 

KİRAUK nrEE 
Adli) e binası dahilinde sonk m.ıkuliit ,e wcşnıbat ııtış yeri k.iraaı 525 .lira, 

müı.ayede pazarlık sureıile ~ Ma~ ıs 929 da Deft('rdarhk..!_Jl· (318) 

KiRALIK !DÜKKA '!~ 
Tophanede Feyzi~ e ıneklebi altınde N~. 4-'H, muza' ede pa1.arlJk surctiyJe 2 M.

yıı 1929 da Dfterdarl•kta (256) 

KIHALIK DÜK.KAN 
Tophanede Fc. zİ\ c m!!ktehınin \'an amıı kısmına ıntüıadif Ncı ~8. senelik- khuı 

72 lira mU7.a,erıe p r.arı'· ıs 929 ,.ı.,_ Defie.rde.rlıkıa. 2) 

; 
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Senelerden beri memleketimiz ecnebiler tarafından aşağı nevi ve ucuz e~ya için bJ1 
mahreç diye telekki edilmişti. Bu telekki b ·· ::ıbütün ha sız değildi. 

Hakikaten memleketiınizde müesses umumi itiyat, neviden zivade fiat e:>ası iizeriıle 
mübayaatta bulunmaktı. l Jmumi tecrübelerden taha~sul eden: "llc~z etin yahnisi kokat.ı 
gibi darbı meseller kafi derecede iykaz kudretini haiz degildir. 

OÇ KAMVONLAR~NIN 
Bu noktai nazardan adeta yeni bir iktisadi çıv r açtı~ ı ve yeni bir zihn ·. et uyand1r.Jı 

iı.ldia etmek caizdir. ( DOÇ) fiat değil, nevi esası üzerine satılan mükemmel bir kanıyoJJ' 
<lur. Buna . rağmen memleketimizde ( DOÇ Graham ) kamyonlarına umumi ve şayaıV 

• x'i ~ .{'. ! ).. dikkat bir rağbet hasıl olnıuştur. ~u rağbetin s~~ebi (DOÇ) un Xap~~ğı iş noktai nazarındatl 
!:. .,,. -1: ~-; en ucuz kanıyon olduğunun ve hır kamyonun fiatını mutlaka omrune nazaran hesaplam:J 

~ ' lazım geldiğinin yfızlerce t€crlibe neticesinde sabit olmasıdır. 
:,ftorJtt;ı.:~~ .) "DOÇ,, kamyonunun yarım tondan üç tona kadar muhtelif cesametleri vardır. . 

Her cesametteki ••DOÇ,, ta, yapılacak işe ve mevcut yol şeraitine nazaran ınuhtelif 
nevilere ayrılır. Otöhüs nakliyatı, ticari nakliyat, yol müteahhitliği, n1aden gibi ağır eşyn· 

ı nın, her nevi inşaat malzemesinin nakliyatı hususunda memleketimizin yol şeraitine nazıı• 
t.-"l'l'i!;~".:_~::--';..ı"'-· ... -:.. ran, "DOÇ,, kamyonu rakipsizdir. En yakın "DOÇ,, acentasına derhal müracaat edere~ 

--- ihtiyaeatınızı bildiriniz. 
"""··-·::.: ... ···· "DOÇ., kamyonlarının satışında uzun vadeli kredi verilmesi için icap eden tertibllt 

,,_.,.,..~ ·~f tamamile iknıal edilmiştir. Kamyon bedelinin mühim bir kısmını hasılattan ödemek meC' 
~ buriyetinde bulunan nakliyecilerin ve inşaat müteahhitlerinin bu kolaylığı cazip bulacaı.· 

... !arına şüphe etmiyoruz. 
"DOÇ., isminin kulaklarda sevimli bir aksi vardır. "DOÇ,, fabrikası tarafından } apıbf 

5İındiyc kadar "GRAHA~I,, namı altında satılan kamyonlara ekseriyetle "DOÇ,, kamyooıl 
namı vP-rilnıektedir. Bunun için "DOÇ,, fabrikasının otomobiller gibi, kanıyonlara d' 
saedce "DOÇ,, namını vermesi, umum tarafından hiç şüphesiz hüsnü telakki edilecektir• 

- ,.. 

Türkiye için umumi vekilleri: 

ı{EMAL HALiL, MEHMET RIFAT .. ....... 

VE ŞUREKASI 

idarehane ve Satış yeri 
Beyoğlu, İ&tiklal caddesi No. 168 

Telefon : lleyoğlu 2124 
Telgraf adresi : T A T K O 

faşra acantalıkları 

Ankara : Zabıtçı zade ve şürekası 
lzmir : Mahmut Celalettin B. 
Kayseri : ~lubaddis zade Alim B. 
Adana : Muharrem Hilmi B. 
Gaziayıntap: Güzel hey zade Hasan li. 

• Garaj ve Tamir yeri~ 
Ayazpaşa Jandarma karakolu karşı"ıJldı 

Telefon: Beyoğlu 1755 
Diyarıhekir: Pirinççi zade Sıtkı Nedi.Jll 'fe 

Edip beyler 
Bursa : Nasuhi Esat bey 
Samsun: Esat efendi zade Seyyit Biliil JJ. 
Gireson : lsmail zade Vahit ve Şürekası 
Isparta : İntibah şirketi 
Eskişehir: Tevfik Nadir bey 


